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ingyenes szŰréseK 

A lőrinci piacon szerdánként és 
szombatonként a pestszentlőrinc-
pestszentimre Egészségügyi szolgál-
tató Non-profit Kiemelten Közhasznú 
Kft. munkatársai, szombatonként 
pedig három helyszínen várták a 
szépkorúakat  az egészségügyi 
szolgáltató, a Vöröskereszt és a Jahn 
Ferenc dél-pesti Kórház és rendelő-
intézet dolgozói.

ősszel FolytAtódiK

A hallgatóknak szervezett hajókirándu-
lással zárult a Nyugdíjas Akadémia a 
XVIII. kerületben. A kellemes élmény jó 
alkalom volt arra is, hogy a résztvevők 
megbeszélhessék, ki melyik progra-
mon vett részt, milyennek találta azt, 
és javaslatok is elhangzottak arra, hogy 
milyen kurzusokra érdemes jelentkezni, 
milyen előadásokat tanácsos meghall-
gatni az őszi folytatásban.

FelÚJUl és megÚJUl

Noha a nyár a vakáció, a szabadságok, 
a pihenés ideje, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. Műszaki és Vá-
rosüzemeltetési divíziójának munkatár-
sai gőzerővel dolgoznak, hogy ősszel 
megújulva, korszerűsítve fogadják az 
oktatási intézmények a gyerekeket, a 
tanárokat; a rendelők a betegeket, és 
hogy – nem utolsósorban – biztonsá-
gosabb legyen a közlekedés.

sPortÍzelÍtő

Szeptember második szombatján,      
13-án, ismét a sport lesz az egyedural-
kodó az amúgy is „sportos” Bókay-
kertben. Ezen a napon sorrendben 
negyedszer rendezik meg a sportíze-
lítőt, amely az elmúlt években ezreket 
vonzott a kertbe. Az előkészületekről 
Baumann gizellát, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatójá-
nak tanácsadóját kérdeztük.

A legszeBB lány

Ismerős arcot fedezhettek fel a képer-
nyőn azok, akik érdeklődéssel figyel-
ték a Magyarország szépe verseny 
döntőjének közvetítését: a legjobb 
nyolc közé jutott a pestszenimrén élő 
Aranyi Tímea is, aki így „hivatalosan” 
is a kerület legszebb lánya lett. A fiatal 
hölgy még a szüleit is csak a finálé 
előtt avatta be, hogy részt vesz a 
versenyben. 

    

5. oldal 8. oldal 10. oldal 20. oldal

� rossz hír a diá-
koknak – ezért 
ezt a cikket ők ne 

olvassák tovább –, hogy 
közeleg a nyár és a va-
káció vége, az iskolaév 
kezdete. A szülőknek 
egyfelől öröm: megszű-
nik a „ki vigyázzon a 
gyerekre” gond, másfe-
lől üröm (az örömben) a 
tanszerek, tankönyvek, 
füzetek megvásárlása, 
ami érezhető terhet ró 
minden évben a családi 
költségvetésre. Ezen 
igyekszik könnyíteni az 
önkormányzat, méghoz-
zá ajándék füzetcsoma-
gokkal.

ditzendy attila arisztid 

Minden XVIII. kerületi ál-
talános iskolába járó diák az 
első tanítási napon megkapja 
az önkormányzat füzetcso-
magját. Természetesen nem a 
tankönyvekkel együtt, mivel 
azokat nem azonos időben ad-
ják át az összes oktatási intéz-
ményben.

spóroLNI 
MINdENKI sZErET
– A csomagokban tíz füzet lesz, 
évfolyamonként az igényeknek 
megfelelően más és más – ígéri 
Holové Zsolt, a polgármesteri 

hivatal humánszolgáltatási iro-
dájának vezetője. 

A tévedések elkerülése végett 
az önkormányzat munkatár-
sai egyeztettek a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
szakembereivel, így nem fordul-
hat elő, hogy egy elsős diák cso-
magjába szótárfüzet, míg egy 
nyolcadikoséba segédvonalas 
írásfüzet kerül.

A kérdésre, mely szerint meny-
nyit spórolhatnak így a csalá-
dok, nem könnyű összegszerűen 
válaszolni, mivel az egyes füze-
tek rendkívül eltérő áron kap-
hatók. nyilván egy valamelyik 
üzletláncban árusított Made in 
China jelölésű, tűzött négyzet-
rácsos füzet jóval olcsóbb egy 
kézzel merített papírból egyedi 
gyártással készült füzetnél.

elárulhatjuk: az önkormány-
zat nem a leggyengébb minősé-
gűek közül válogatott.

EgyEdI FÜZETEK
– színes egyedi borítós füzete-
ket gyártattunk, amiket nem 
kell külön borítóba csomagolni 
– avat be Holové Zsolt.

Mi is valójában a színes egye-
di borító? A kerületi gyermek-

rajz-pályázatra benyújtott (zsír-
kréta-, filctoll-, színesceruza-) 
alkotások díszítik majd ezeket 
a különleges füzeteket. Talán 
annyit még: minden füzetfajta 
(négyzethálós, vonalas…) más 
lesz, így nem kell a matricát 
böngészni, ha a 8500 tanuló 
nem akarja összekeverni példá-
ul a környezetismeretet a mate-
matikával.

2. oldal

a diákok színes egyedi borítós füzeteket kapnak, amiket nem kell külön borítóba csomagolni

Amit A FÜzetCsomAg 
tArtAlmAz
1. osztályos füzetcsomag: 
8300–16 300 forint
(olló, ceruza, színes 
ceruza, ecsetkészlet, 
festék, gyurma, hegyező, 
füzetborító, könyvborító, 
radír, rajztábla, füzetek, 
rajzlapok, vonalzó, zsírkré-
ta, ragasztó, betűkészlet, 
dobókocka, logikai készlet) 
2. osztályos füzetcsomag: 
7000–16 000 forint
(olló, ceruza, színes 
ceruza, ecsetkészlet, 
festék, gyurma, hegyező, 
füzetborító, könyvborító, 
körző, radír, rajztábla, 
füzetek, rajzlapok, vonalzó 
zsírkréta, ragasztó.)
4–8. osztályos füzetcso-
mag: 7800–14 300 forint
(ceruza, színes ceruza, 
ecsetkészlet, festék, gyur-
ma, hegyező, füzetborító, 
könyvborító, körző, radír, 
rajztábla, füzetek, rajz-
lapok, vonalzó, zsírkréta, 
ragasztó)

Épül 
a csatorna!
gőzerővel épül a csator-
nahálózat a kerületben. 
A munkák befejezését 
követően egy sokkal ké-
nyelmesebb, korszerűbb, 
XXi. századi világban 
élhetünk, ám mindaddig 
olykor kényelmetlensé-
gekkel is szembe kell 
nézni, hiszen az építkezés 
során nemcsak ottho-
naink közelében zajlik a 
munka, hanem a főút-
vonalakat is érinti, így a 
tömegközlekedésben is 
történnek átmeneti válto-
zások. Kétoldalas össze-
állításunkban praktikus 
tanácsokkal segítünk.  
 
A Xviii. kerületi önkor-
mányzat és a Budapesti 
Kereskedelmi és iparka-
mara kerületi szervezete 
közösen kívánja elősegíteni, 
hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrét kiemelten 
érintő csatornázás során 
a házi bekötéseket első-
sorban leinformált helyi 
cégekre, illetve egyéni vál-
lalkozókra bízzák az érintett 
ingatlantulajdonosok.
A BKiK és az önkormány-
zat 2012. november 21-én 
együttműködési megálla-
podást kötött, amelynek 
alapján közös erővel arra 
törekszenek, hogy a helyi 
kis- és középvállalkozások 
előnyös helyzetben legye-
nek, így a folyamatban lévő 
csatornázáshoz kapcsolódó 
bizonyos munkákat tekintve 
is. A kamara egyeztetett a 
csatornázásban közremű-
ködni szándékozó vállalko-
zókkal, és elkészített egy 
folyamatosan bővíthető 
listát.
A háztartások rákötését 
az új csatornára a tisztí-
tóakna teszi lehetővé. A 
bekötés pontos helyének 
meghatározása végett a 
kivitelező cég képviselője 
személyesen keresi fel az 
ingatlantulajdonosokat. Az 
esetleges visszaélések elke-
rülésére fontos tudni, hogy 
a lakóépületbe semmilyen 
esetben nem szükséges be-
jutnia a kivitelező munkatár-
sának. cikkünkben hasznos 
tanácsokat gyűjtöttünk ösz-
sze annak érdekében, hogy 
a telken belüli munkálatok 
és a kivitelezői egyeztetések 
kellemetlen következmények 
nélkül valósuljanak meg.

Összeállításunk a 6–7. oldalon

ajándék füzetcsomag minden általános iskolásnak 

meglePetés
isKolaKezdésre

a legszebbek között
 Pestszentimrei lány a Magyarország Szépe verseny döntőjében
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

Sz.: 8–16, P.: 8–12
 ...............................................................................

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1450

H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 7–16, P.: 8–12.

 ...............................................................................

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1458,
H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,

Cs.: 7–16, P.: 8–12.
Ady E.u. 100.
tel.: 297-5733,

H. és Sz.: 8–12 és 14-18, 
K.: 8–12 és 13-16, Cs: nincs 

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1400
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

 ...............................................................................

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

 ...............................................................................

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210

 ...............................................................................

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűzoltó-ParancsnoKság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

 ...............................................................................

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

Tel.: 294-1011
 ...............................................

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban. Előzetes 
egyeztetés alapján.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak@bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313, 
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-30-460-3855 
bauerferi@-t-online.hu. Előzetes 
egyeztetés alapján.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap utolsó szerdáján 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,
kisrob@freemail.hu, augusztus  
16-án, szombaton 9–11 óra között
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban
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ditzendy attila   

szerdánként és szombatonként a 
lőrinci piacon a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató non-Profit Kiemel-
ten Közhasznú Kft. munkatár-
sai, szombatonként mindhárom 
helyszínen – a lőrinci, az imrei 
és a Havanna-lakótelepi piacon 
– az egészségügyi szolgáltató, a 
Vöröskereszt és a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőin-
tézet dolgozói várták a szépko-
rúakat.
– A kerület minden nyugdíja-
sának küldtünk levelet, amely-
ben értesítettük az ingyenes 
egészségügyi mérés lehetősége-
iről, helyszíneiről és időpontja-
iról – mondta dr. Holové Zsolt, 
a polgármesteri hivatal humán-
szolgáltatási irodájának vezető-
je.

Mivel a nyugdíjasok között 
a szív- és érrendszeri betegsé-

gek a leggyakoribbak, a pest-
szentlőrinci piacon kardiológus 
szakemberek várták az idős em-
bereket. A megjelent mintegy 

1500 szépkorú a vizsgálatokon 
kívül, szükség esetén, írásos ja-
vaslatot kapott arra, hogy hova, 
milyen szakorvoshoz forduljon. 
emellett – tekintettel a kániku-
lai időszakra – mindenkit szó-
róanyaggal láttak el, hogy mire 
kell figyelni a hőségben. 

A résztvevők jelentkezhettek 
a sikeres nyugdíjas Akadémia 
ősszel induló ötödik szemeszte-
rére is. A Zsigmond Király Fő-
iskola és az önkormányzat által 
szervezett akadémia tájékozta-
tója mellé müzliszelet is járt.

A kerületben csaknem 24 ezer 
hatvan év fölötti él. Az, hogy 
nem tömegesen jelentek meg 
a szűrővizsgálatokon, mu-
tatja: többségük rendszere-
sen igénybe veszi az ingyenes 
egészségügyi szolgáltatásokat, 
valamint rendelkezik speciális 
otthoni eszközökkel, például 
vérnyomás- és vércukorszint-
mérővel.

– Zömében olyan mérése-
ket kértek, amelyeket otthon 
nem lehet elvégezni. Legtöb-
ben a koleszterinszintjükre és 
a testtömegindexükre voltak 
kíváncsiak – világosított fel 
Holové Zsolt.

Az egészségügyi szűrés an-
nak a szépkorúakkal foglalkozó 
programnak a része, amelyet 
2010-ben indított útjára az ön-
kormányzat. 

– Programunk nem kizáró-
lag a testi egészséggel foglalko-
zik. A nyugdíjas Akadémia elő-
adásai és tanfolyamai a szellemi 
frissességet tartják karban, s 
emellett anyagiakkal is segítjük 
a szépkorúakat. Minden ünnep 
előtt az alkalomhoz illő cso-
maggal kedveskedik nekik az 
önkormányzat, ősszel pedig 15–
20 kiló krumplival igyekszünk 
hozzájárulni éves szükségletük 
fedezéséhez – fogalmazott 
Ughy Attila polgármester. 

program 
az idősekért 
Önkormányzati segítség az egészségmegőrzésben

� Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat 
szervezett az önkormányzat a kerületben élő 
hatvan év felettieknek július első három hetében. 

A pestszentlőrinci, a Havanna-lakótelepi piacon és a 
pestszentimrei termelői piacon bárki megmérethette 
vércukor- és koleszterinszintjét, vérnyomását, testsú-
lyát és testtömegét.

 az önkormányzat a szépkorúakat segítő programját már 2010-ben elindította

Az öregedés az élet elkerülhetetlen része, értelmez-
hető biológiai folyamatok összességeként, mégis mint 
betegségre gondolunk rá. A szervezet elhasználódása 
miatt ténylegesen hoz magával betegségeket. Test-
súly-csökkenés vagy -növekedés szinte mindenkinél 
tapasztalható, s ezzel együtt változik a test víz- és 
zsírtartalma. A folyadékháztartás könnyen felborul 
időskorban. Hamarabb bekövetkezik a kiszáradás, 
ami igen veszélyes a szívinfarktus és az agyvérzés 
szempontjából. Mivel csökken a szervezet ellenálló 
képessége, kisebb fertőzések is végzetessé válhatnak. 
A csontritkulás miatt nagyon megnő az esések koc-
kázata. Általános tünet az érelmeszesedés, ami által 
emelkedik a vérnyomás, gyakoribbá válnak a szív- és 
érrendszeri problémák. Változik az agy működése is, 
ami mentális zavarok formájában jelentkezhet: romlik 
a memória, csökken a válaszadás sebessége. Egész-
séges életmóddal lassíthatók, illetve mérsékelhetők az 
öregedéssel összefüggő változások.
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3 Közélet A város, a régió és az ország érdekeit szolgáló infrastrukturális és turisztikai fejlesztések

� A Fővárosi Köz-
gyűlés jóváhagyta 
azt a dokumen-

tumot, amely a Buda-
pest Airport Zrt. és a 
Fővárosi Önkormányzat 
közötti együttműködést 
fogalmazza meg. Ennek 
alapján Budapest és 
az ország legfontosabb 
nemzetközi légikikötője 
az eddiginél szorosabb-
ra fűzi kapcsolatait a fő-
város érdekében. Tarlós 
István főpolgármester 
és Jost Lammers, a 
Budapest Airport vezér-
igazgatója elsősorban 
a város, a régió és az 
ország érdekeit szol-
gáló infrastrukturális és 
turisztikai fejlesztések 
felgyorsítása érdekében 
állapodott meg. Mindez 
jó hír a kerületünknek. 

ditzendy attila   

A Budapest Airport közlemé-
nye szerint a megállapodás lé-
nyege az, hogy a nyilvánvaló 
közös érdekek alapján – a „Bu-
dapest 2030” hosszú távú vá-
rosfejlesztési koncepció céljaival 
összhangban – a felek mindent 
megtesznek a főváros, a térség 
és a repülőtér infrastruktúrá-
jának fejlesztéséért, valamint a 
Budapestet és az országot érintő 
turisztikai fejlesztések megvaló-
sításáért.

– Az infrastrukturális beru-
házások nagyban javítják majd 
a kerületben élők közlekedési 
lehetőségeit, legyen szó akár a 
közösségi közlekedésről, akár 
az úthálózatról – hangsúlyozta 
Lévai István Zoltán a megálla-
podás kapcsán. 

A sajtóközlemény szerint a 
felek együttműködést terveznek 
a Budapestről induló új repülő-
járatokhoz kapcsolódó fejlesz-
tésekben is. ennek érdekében 
közösen szorgalmazzák új já-
ratok beindítását, felhasználva 

Budapest értékes és egyre bővü-
lő nemzetközi és testvérvárosi 
kapcsolatait.

– A kerület nagyon fontosnak 
tartja a repülőtérnek és környé-
kének a fejlesztését. A nemzet-
gazdasági érdek ebben az ügyben 
is egybeesik Pestszentlőrinc-
Pestszentimre érdekével. A fej-
lesztések új munkahelyeket te-
remtenek, amelyeket az itt élők 
tölthetnek be – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

BudApEsT-MÁrKA
A sajtóközlemény kitér a Buda-
pest Airport és a főváros ter-
vezett turisztikai és kulturális 
együttműködésére is. ennek 
keretében közös programot dol-
goznak ki különféle találkozók, 
konferenciák és kiállítások Bu-
dapestre csábítására, illetve a 
„Budapest-márka” bevezetésére, 
terjesztésére. A vállalkozások 
számára kedvező környezet ki-

alakításában, valamint az ezt 
támogató városmarketingben 
szintén együtt kívánnak mű-
ködni.

KÖZÖs 
pÁLyÁZAToK
A megállapodás fontos eleme, 
hogy a főváros és a repülőtér 
közösen indul olyan hazai vagy 
nemzetközi pályázatokon, ame-
lyek a repülőtér térségében, il-

letve a teljes dél-pesti régióban 
szolgálják a gazdaság fejlesztését.

– eddig is több projektben 
dolgoztunk együtt a Budapest 
Airporttal, gazdaságélénkítő 
programjainkban is, a jövőben 
pedig igyekszünk bevonni a 
társaságot nemzetközi projekt-
jeinkbe is – mondta Lévai Ist-
ván Zoltán.

Jost Lammers, a Budapest 
Airport vezérigazgatója így fo-
galmazott:  

– A Fővárosi Önkormány-
zathoz fűződő kapcsolatainkra 
a bizalmi együttműködés és a 
nyitottság jellemző. A megálla-
podással még magasabb szintre 
lép ez a szoros partnerség, amely 
a főváros, a régió és az egész ma-
gyar gazdaság hasznára válhat, 
hozzájárulva ezzel az ország és 
Budapest további sikereihez. 

Az alpolgármester kiemelte:
– A repülőtér kerületünk 

legnagyobb adófizetője, így 
minden további logisztikai fej-
lesztésből természetesen csak 
profitálhatunk.

Az egyre szorosabbá 
váló együttműködés 
számos területen 
kézzelfogható 
eredményeket hozott. 
Így például a Budapest 
Airport (BA) és a 
Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) hónapok 
óta közösen emeli a 
repülőtéren nyújtott 
tömegközlekedési 
szolgáltatások 
színvonalát. ennek 
részeként a Budapestre 
érkező utasokat külön 
információs pult segíti a 
BKK szolgáltatásainak 
igénybevételekor. A 
Fővárosi önkormányzat 
és a BA pedig 
együtt nyújtott be 
pályázatot a 2020-as 
labdarúgó-európa-
bajnokság bizonyos 
mérkőzéseinek 
magyarországi 
megrendezésére.
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– Mindez közös siker, sikere az 
ott élő embereknek, az önkor-
mányzatnak, a fővárosnak és 
a kormánynak – hangsúlyozta 
galgóczy Zoltán, aki, amellett, 
hogy a 8. számú egyéni válasz-
tókerület képviselője, az önkor-
mányzat népjóléti bizottságának 
alelnöke, oktatási, közművelő-
dési, sport- és ifjúsági bizottsá-
gának tagja, a képviselő-testü-
let fővárosi küldötte. – számos 
olyan beruházás történt a válasz-
tókerületemben, amely állami, 
önkormányzati támogatással és 
a lakosok hozzájárulásával való-
sulhatott meg. A Zöld Beruhá-
zási Rendszer Panel II. program 
keretében nemrégiben fejeződött 

be az Igaz utca 2–8. számú tár-
sasházakban az energetikai kor-
szerűsítés, amely a homlokzati 
hőszigetelést és a külső nyílás-
zárók cseréjét foglalta magában. 
A beruházás értéke több mint 
120 millió forint volt, amihez az 
önkormányzat lakásonként 500 
ezer forintos vissza nem téríten-
dő támogatást nyújtott. 

– A képviselő úr által el-
mondottakat én is alá tudom 
támasztani, mert több mint 
harminc éve lakom ebben a 
körzetben, s húsz évvel ezelőtt 
itt indultam önkormányzati 
képviselő-jelöltként – hang-
súlyozta dr. sántha gábor, az 
önkormányzat oktatási, köz-

művelődési, sport- és ifjúsági 
bizottságának tagja. – Azóta 
kísérem figyelemmel a telepü-
lésrész munkáját, és ahol tu-
dok, magam is segítek. Öröm-
mel értesültem arról, hogy 
zöld utat kapott a körforgalmú 
csomópont építése is a Margó 
Tivadar utca és a Baross utca 
kereszteződésében, mert sok 
volt itt a közlekedési baleset. 
szép eredménynek tartom a 
lakóházak felújítását is. Az Igaz 
utcát említhetem, a projektet 
több mint négy éve indította 
el az előző önkormányzat, a 
beruházás költségeit azonban 
ebben a ciklusban kellett ki-
gazdálkodni.  

– A gloriett 1008, 1009, 1012, 
1013 társasháztömbök ener-
getikai korszerűsítése szintén 
a Panel II. program keretében 
kezdődött el – vette át a szót 
galgóczy Zoltán.  – A fűtés és a 
kazánház rekonstrukciója mind 
a négy társasházban lakossági 
önerőből valósult meg, most a 
homlokzatfelújítás és a külső 
nyílászárók cseréje következik.  
Az 1008-as társasházblokk ener-
getikai korszerűsítése 221, az 
1009-esé 221, az 1012-esé 239, 
az 1013-asé 152 millió forintba 
kerül. ehhez jelentős támogatást 
nyújt az állam, az önkormányzat, 
valamint a lakók is nagymérték-
ben hozzájárulnak a beruházás 
költségeihez.  A Tövishát utca 
1–11 számú tömb már megújult, 
a többi érintett épület korszerű-
sítési munkálatai folyamatban 
vannak, és az év végéig befeje-

ződnek. A négy társasháztömb a 
lakótelepnek mintegy harmada.  
A képviselő elmondta, hogy csu-
pán ebben a négy tömbben 833 
millió forint értékű fejlesztés 
valósul meg, és ha ehhez hoz-
záadjuk az említett körforgalom 
kialakítását, amely 250 millió 
forintba kerül, akkor több mint 
egymilliárd forintos fejlesztésről 
van szó.

– KeOP-pályázati támoga-
tással ősszel kezdődik meg a 
„Vándor Óvoda, Fecskefészek 
Bölcsőde és Korai Fejlesztő 
Részleg energetikai korszerű-
sítése” projekt megvalósítása, 
amely 2015 májusára fejeződik 
be – tájékoztatott. – A beruhá-
zás összege csaknem 135 millió 
forint, amiből az állami támo-
gatás 125 millió forint.

galgóczy Zoltán a fejlesztés 
nagyságát így érzékeltette:

– A két intézményben a 
homlokzat 2502 négyzetmé-
teren újul meg. A szigetelésre 
váró felület 1866 négyzetméter, 
a Fecskefészek bölcsődében és a 
Vándor óvodában összesen 136 
napelemet, 7 napkollektort, 429 
világítótestet, 165 fűtőtestet sze-
relnek fel. A gloriett általános 
iskolában szintén ebben az ön-
kormányzati ciklusban valósult 
meg a 43 millió forint értékű 
napkollektoros fejlesztés, a Da-
rus általános iskola épületének 
energetikai korszerűsítése pe-
dig 2012-ben történt meg, 204 
millió forintos összköltséggel, 
európai uniós támogatással. 

Ê fülep erzsébet

A TáRsAsHáZAK FeLúJíTásA A 
LegJOBB PéLDA A KÖZÖs sIKeRRe

lévai istván zoltán alpolgármester fontosnak tartja, hogy a repülőtérrel több projektben dolgozik együtt a kerület

ami jó a repülőtérnek, 
az jó a kerületnek is
Stratégiai megállapodás a főváros és a Budapest Airport között

A XVIII. kerületi önkormány-
zat népjóléti bizottságának 
nyári életmódtáborra kiírt pá-
lyázata keretében a Kassa Utcai 
általános Iskola által szervezett 
programsorozaton vehettek 
részt a kerületi diákok július-
ban. Diráné Huszár gertrúd, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Idősekért-
Fiatalokért Közalapítvány 
kuratóriumának titkára, a 
programsorozat szervezője el-
mondta, hogy az életmódtábor-
ban a gyerekek megismerked-
hettek az egészséges életmód 
alapvető szabályaival, többek 
között a helyes táplálkozással, 
a korszerű ételkészítési techni-
kákkal, a gyümölcs- és zöld-
ségfélék élettani szerepével, a 
folyadékbevitel és a mindenna-
pos testmozgás fontosságával. 
Minderről nem csak elmélet-
ben volt szó, mert a  diákok kü-
lönféle salátákat, zöldségtála-
kat, hidegtálakat is készíttek. A 
tábor záróprogramjaként pedig 
mentős napon vehettek részt a 
Bókay-kertben.  

A bemutatóval egybekö-
tött előadást az Aranyszív 
Ambulance szakemberei tar-
tották az elsősegélynyújtás 
alapvető ismereteiről. A gyere-

kek érdeklődéssel hallgatták a 
sok hasznos információt, és ak-
tívan vettek részt a rögtönzött 
bemutatón. Megtanulták a vér-
zéscsillapítás és a sebkötözés, a 
stabil oldalfektetés, az eszméle-
tét vesztő embernek való segít-
ségnyújtás teendőit is.

 – nagy szükség van az ilyen 
rendezvényekre, hogy a gyer-
mekek pánik és félelem nélkül 
legyenek képesek segítséget 
nyújtani bajba jutott embertár-
saiknak – hansúlyozta a titkár. 

A rendezvényen a diákok 
mellett szülők is részt vettek, 
akik elismerően 

szóltak a program fontossá-
gáról. 

A közalapítvány tervei kö-
zött szerepel, hogy a követ-
kező tanévben az Aranyszív 
Ambulance munkatársaival 
sorra járják azokat az oktatá-
si intézményeket, amelyekben 
igény van ilyen ismeretterjesztő 
programra.  A mentős napon a 
sztehlo gimnázium diákjai se-
gítő közösségi szolgálatot telje-
sítettek. 

A program végén a vakáci-
ózó diákok gyümölcslevet kap-
tak, és alkotóműhely-foglalko-
záson vehettek részt.

Ê fe

jövőnK Kulcsa 
az egészséges 
életmód 
számos érdekes és hasznos programmal várta a di-
ákokat az egészséges életmód jegyében szervezett 
nyári tábor.  záróeseménye a július 25-i mentős nap 
volt a Bókay-kertben.

galgóczy zoltán önkormányzati képviselő nem kis 
büszkeséggel számolt be arról, hogy ebben az ön-
kormányzati ciklusban több mint 1,5 milliárd forintos 
fejlesztés kapott zöld utat a 8. számú választókerület-
ben. A beruházások egy része már megvalósult, több 
fejlesztés pedig folyamatban van.
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4 Közélet Kerületi lakosok vállalták, hogy örömmel hirdetik az elmúlt négy évben elért sikereket

Virágágyás-
kereső
ritkaságnak számít, hogy valaki jártá-
ban-keltében alaposabban szemügyre 
vesz egy útjába akadó virágágyást. ezen 
a megszokott helyzeten kívánnak vál-
toztatni a Főkert munkatársai augusztus 
25-ig tartó játékos versenyükkel.

Az úgynevezett motívumkereső játék évek óta 
zajlik sikerrel. 

– A Főkertnél 2011-ben, arra a felismerésre 
jutottam, hogy gyönyörű virágágyak díszítik a 
fővárost, azonban az emberek többsége észre 
sem veszi azokat, illetve mindennapi teendőik 
mellett csak elrohannak mellettük. így jött az 
ötlet, hogy hirdessünk olyan játékot, amely arra 
ösztönzi a fővárosiakat, hogy néhány percre 
megálljanak egy-egy virágágynál, s egy kicsit 
alaposabban szemügyre vegyék azt. úgy tűnik, 
az ötlet sikeresnek bizonyult, hiszen a kezdeti 
15 megfejtés száma a tavalyi évre 100-ra nőtt – 
mesélte erdélyi Krisztina, a cég marketing- és 
pr-csoportjának vezetője.

Mindenekelőtt a gyermekek vállalkozó 
kedvére építenek a szervezők, akik tizennégy 
helyszínt jelöltek ki a belváros jelentősebb köz-
parkjaiban. A Főkert honlapján (http://fokert.
hu/ismet_motivumkereso_jatekot_hirdet_a_
fokert) olvashatók a motívumkeresés helyszínei, 
amelyek alatt 14 tervrajz látható. Adja magát a 
feladat: keressük fel a parkokat, köztereket, s 
próbáljuk beazonosítani, melyik terv pontosan 
hol vált valósággá. A megfejtéseket a marke-
ting@fokert.hu e-mail címre várják a szervezők. 
2014 a család nemzetközi éve.

Ê ditzendy

Kié a legszebb 
konyhakert? 
legyen zöldséges kert magyarország 
minden balkonján, udvarán és kertjé-
ben! – ezzel a céllal hirdették meg a 
szervezők a magyarország legszebb 
konyhakertje programot. Kerületünk 
első alkalommal vesz részt az orszá-
gos versenyen.  

 

sokan emlékeznek még vidéki rokonaik ház kö-
rüli veteményesére, ahol szinte bármilyen zöld-
ség, gyümölcs megtermett. A kertes házakban 
elöl virágoskert, hátul konyhakert kapott helyet. 
Az elmúlt évtizedekben „kiment a divatból” az 
otthoni kertészkedés. 

A hagyományos népi kertkultúra feléleszté-
sének ötlete Kovács szilvia, Karcag alpolgármes-
terének fejében született meg. ennek nyomán a 
Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű 
verseny – a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt 
országos programja – három évvel ezelőtt indult 
útjára.

A versenyre hét kategóriában lehet jelentkezni: 
az erkélyen kialakított, az 50 négyzetméter alat-
ti, illetve feletti alapterületű, valamint zöldséges, 
gyümölcsös zártkert, vegyes zártkert és közösségi 
kert megművelésével. 

A megmérettetésre nemcsak magánszemélyek 
nevezhetnek be, hanem óvodák, iskolák vagy 
egyéb intézmények, csoportok is, vagyis minden-
ki, aki kertet művel. Az elvárások közé tartozik 
többek között, hogy a pályázó a kertben minimum 
öt különböző konyhakerti növényt termesszen, a 
kert rendezett környezetben helyezkedjen el, és 
hogy a termelt zöldségek, gyümölcsök megfelelő 
minőségűek legyenek. A megművelt területet öt-
letesen kell kialakítani, szépnek, gondozottnak, 
gyommentesnek, egyben hasznosnak kell lennie.  

– A kerületünkből tizenöt magánszemély ne-
vezett be a versenyre – mondta Forgács edit, az 
önkormányzat környezetvédelmi ügyintézője. – 
Az első helyszíni szemle július elején volt. gyö-
nyörű kerteket láttunk, s külön ki kell emelnem, 
hogy a kerttulajdonosok szinte kivétel nélkül bio-
gazdálkodást folytatnak. Az értékelés az augusz-
tusi bejárással folytatódik. A kategóriák győztesei 
versenyre kelhetnek majd a Magyarország leg-
szebb konyhakertje országos címért. 

Ê fülep 

olvasói levél

Tisztelt 
szerkesztőség! 
nyugtalansággal kevert várakozás lett úrrá raj-
tam, amikor a pestszentimrei csatornázás kö-
rüli problémákkal szembesültem újságokban, 
internetes híradásokban.

nemrég a lakóhelyemen, a Delfin utcában is 
megkezdődtek a munkák, és nagyon kellemes 
meglepetés ért minket, itt élőket! Korrekt csa-
pat érkezett, a sADe munkásai, akik a lehető 
legkevesebb zajjal, minimális kényelmetlenséget 
okozva dolgoznak. napi kapcsolatot tartanak a 
lakókkal, tájékoztatnak minket a várható mun-
kafolyamatok rendjéről.

Reggelenként pontosan érkeznek, dereka-
san végigdolgozzák a munkanapot, udvariasak, 
rendet hagynak maguk után, a járdákat letisz-
títják, a flakonokat elviszik.

Köszönjük a munkájukat, megérdemelnek 
pár dicsérő mondatot!

ezt a levelet nemcsak saját nevemben, hanem 
szilaj gyula, Oroszlány györgy, Bácsi Krisztián, 
a Tétényi család, Kontra Péter, Damacsek edit 
és mások egyetértésével írtam meg.

Üdvözlettel: 
Lennert Ferenc

Majdnem fél évszázada adták át a Lakatos-lakó-
telepet, az elmúlt évtizedekben azonban nem újí-
tották meg a környezetet.

– ez alatt az idő alatt világossá váltak az ott 
élők igényei, illetve a halaszhatatlan feladatok – 
mondta Kádár Tibor önkormányzati képviselő. – 
2010-től a lakók ötleteit összegyűjtve igyekszünk 
megújítani a környezetet. Kiemelkedően fontos a 
zöldterületek megóvása és növelése.

A képviselő elismeréssel szólt a két esztendővel 
ezelőtti street Art programról, azonban felhívta a 
figyelmet a megvalósítás némely hibájára.

– nem megfelelő anyaggal borították a pado-
kat, így azok képtelenek voltak ellenállni a rongá-
lóknak. Most hagyományos, strapabíró deszkára 
cserélték azt.

De nem csak a térbútort újították meg a Város-
gazda Zrt. munkatársai. 

– A Piros iskola előtt növelték a zöldterületet, 
biztonságosabbá tették a gyalogos közlekedést, új-
ratelepítették a kipusztult galagonyasort. 

Magát a villamosmegállót is fel kellett újíta-
ni, ugyanis az esővíz tócsákba gyűlt, nehezítve a 
fel- és leszállást. Hasonló vízelvezetési gondokat 
oldottak meg az iskola előtti járdaszakaszon. ezzel 
együtt akadálymentesítésre is szükség volt.

– A nyáron három megálló újul meg a körzet-
ben: a Kemény Zsigmond utcai, amelyről eddig szó 
volt, a Margó Tivadar utcai és a Tinódi utcai. Fő-
városi területekről lévén szó, valamennyi munkát a 
BKK Közút Zrt. végzi – tájékoztatott a képviselő.

Ê d. a.

A XVIII. kerületiek igénylik, és hasznosnak tart-
ják, hogy a polgármester közvetlen kapcsolatot 
tart a lakosokkal, haladéktalanul reagálva az ész-
revételeikre – derül ki az önkormányzat júliusi 
sajtóközleményéből. Ughy Attila Facebookon el-
indított online polgármesteri fogadóórái, az egy-
re gyakrabban olvasott mikroblogok tapasztalatai 
és a www.tovabb18.hu portál növekvő látogatott-
sági adatai alátámasztják ezt a megállapítást.

A www.tovabb18.hu elindításának célja – mint 
azt Ughy Attila beköszönő szavait idézve koráb-
ban lapunkban is megírtuk – az volt, hogy olyan 
új, látványos, mozgalmas internetes felület jöj-

jön létre, amely képes összegyűjteni a kerületi 
fejlesztésekkel kapcsolatos minden információt, 
ugyanakkor lehetővé teszi az olvasók számára, 
hogy hozzászóljanak az eseményekhez, sőt bele is 
szóljanak az újabb tervek kialakításába. 

Mindezt az indokolja, hogy a kerületben az 
elmúlt négy évben rengeteg fejlesztés történt. A 
saját források mellett uniós, állami és fővárosi 
források bevonásával nemcsak iskolák, óvodák 
újultak meg, járdák, parkok korszerűsödtek, 
sportlétesítmények épültek, de olyan hosszú év-
tizedek óta várt beruházások is megvalósultak 
végre, mint a két kerületrészben eddig hiányzó, 

összesen 90 kilo-
méter csatornahá-
lózat lefektetetése 
vagy Pestszentimre 
városközpont já-
nak megújítása. 
emellett sike-
rült felszámolni 
Pestszent lőr inc-
P e s t s z e n t i m r e 
négy éve még 10 
milliárd forintos 
adósságát, most 
pedig elkezdődött 
egy 600 milliós út-
felújítási projekt, a 
Béke és a Kossuth 
tér megújításának, 
valamint a Margó 
Tivadar és a Ba-
ross utca kereszte-
ződésébe tervezett 
körforgalom kiépí-
tésének az előké-
szítése. 

Az elért ered-
ményekre büszke 
lehet a kerület, és 
ezt a büszkeséget 
nem kell véka alá 
rejteni!

A kerület veze-
tése ezért hirdette 
meg a „Legyünk 
büszkék magunk-
ra! Tovább, 18!” 

szlogennel futó, a legfontosabb eredményeket be-
mutató népszerűsítő-tájékoztató kampányt. Ughy 
Attila polgármester szerint – mint az az új por-
tálon is olvasható – a „Tovább, 18!” kampány azt 
a célt is szolgálja, hogy azok is lássák, akik csak 
átutazóban járnak a kerületben: a pozitív gazda-
sági folyamatok mellett egy erős, értékmegőrzés-
re és értékteremtésre egyaránt alkalmas közösség 
alakult ki mind a lakótelepeken, mind a kertvá-
rosokban, amelynek aktivitására a jövőben is szá-
mítani lehet.

A kampányba rengeteg helyi lakos jelentkezett 
önként és ingyen vállalva azt, hogy az internetes 
felületeken, a megjelent információs füzetben, a 
plakátokon saját nevükkel és arcukkal hirdetik az 
eddigi négy év sikereit. 

ne lepődjön meg tehát, kedves Olvasó, ha 
jártában-keltében az utcáról, a szomszédságból, 
a munkahelyről vagy az iskolából ismert arcok 
szólítják meg és biztatják ily módon: „Legyünk 
büszkék magunkra!”

Ê Kerékgyártó györgy

A mi sikerünk, a mi kerületünk
ne lepődjön meg a kedves olvasó, ha utcai plakátokról, újságokból, internetes fe-
lületekről a szomszédságból ismert arcok szólítják meg. A tovább, 18! kampányban 
kerületi lakosok vállalták, hogy önként és örömmel hirdetik az elmúlt négy évben 
elért sikereket.

Vandálbiztos padok, 
akadálymentes megálló
A Piros iskola előtti villamosmegálló és környéke legtöbbünk számára jól ismert. 
Az önkormányzat Üllői street Art programjának köszönhetően az 50-es villamos 
vonalának egyik leglátványosabb része a piros padokra és asztalokra komponált 
térbútoregyüttes. Az átadás óta két év telt el, s az időjárás és a vandálok nem kí-
mélték az alkotást. A közelmúltban helyrehozták, megerősítették a bútorokat, most 
pedig a megálló is megújult.
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� „Ősszel újra talál-
kozunk” – ezzel 
váltak el egy-

mástól a XVIII. kerületi 
Nyugdíjas Akadémia 
látogatói, hazatérve a 
szentendrei hajókirán-
dulásról. 

füleP erzséBet   

Kirándulással zárult a nyugdí-
jasoknak szervezett tanfolyam 
a XVIII. kerületben. A kellemes 
élmény jó alkalom volt arra is, 
hogy a résztvevők megbeszél-
hessék, ki melyik programon 
vett részt, milyennek találta 
azt, és mindjárt javaslatok is 
elhangzottak arra, hogy milyen 
kurzusokra érdemes jelentkez-
ni, milyen előadásokat tanácsos 
meghallgatni az ősszel.

sZéLEs A KíNÁLAT 
A szervező önkormányzat kép-
viseletében részt vett a hajó-
kiránduláson Csomó Tamás 
alpolgármester, Ughy Attila 
polgármester pedig szentendrén 
csatlakozott a csoporthoz. 

– ebben a tanévben kezdő és 
haladó angol nyelvtanfolyam-
ra jártam, de részt vettem több 
szombati ismeretterjesztő elő-
adáson is – mondta Laszlovszky 
gizella.  – Többen ajánlották a 
kiránduláson a geopolitikai elő-
adásokat, és említette egy hölgy, 
hogy Jászberényi József előadó-
tól nagyon közérthető, élvezetes 
stílusban kaptak hasznos isme-
reteket. A következő tanévben 
is beiratkozom angol nyelvtan-
folyamra, mindhárom szintet 
szeretném elvégezni. Ha nem 
ütköznek az időpontok, ősztől 
egyúttal a geopolitikai és más 
érdekes előadásokra is járnék.

ÁTérTéKELNI AZ 
ELŐíTéLETEKET
– engem főként a geopolitika 
érdekelt, amikor időm és lehe-
tőségem volt, mentem – folytat-
ta nagy Judit. – A geopolitika 
nagyon aktuális, hiszen mind-
annyiunk életét meghatározó 
folyamatokról van szó. gondolat-
nagytakarításként is felfoghatjuk 
ezeket az órákat, amelyek alap-
ján a megrögzött információkat 
más dimenzióba helyezhetjük. 
át kell értékelnünk az előítélete-
ket, amelyek az elmúlt negyven-
ötven év alatt belénk ivódtak, 
akár a neveltetésünkből, akár a 
környezetünkből adódóan. Jár-
tam vallástörténeti előadásokra 
is, amelyeket Udvarvölgyi Zsolt 

tartott, akivel aktuálisan felme-
rülő kérdéseket vitattunk meg.

Balogh Istvánné szintén val-
lástörténetre járt. 

– Fontos, hogy összeálljon egy 
kép, honnan indultunk el, mi-
lyen közös gyökereink vannak, 
hogyan alakult ki a vallás, és a 

szélsőséges, radikális csoportok 
miért éppen a vallásra hivatkoz-
nak manapság. nagyon várom a 
következő évfolyamot – mondta.

Port Tivadarné, a program-
sorozat kerületi szervezője így 
összegezte a tapasztalatait: – Az 
időskorúak szívesen vesznek 

részt az akadémia programja-
iban, mert azok, amint azt a  
felmérésünk is mutatja, őket ér-
deklő témaköröket ölelnek fel. 
Miközben bővülnek az ismere-
teik, az „agytorna” frissen tart-
ja az elméjüket is. Az ismeretek 
gyarapítása, a szellemi élmény 

mellett az is fontos, hogy közös-
ség formálódik, az idős emberek 
ismeretséget, sőt barátságot köt-
hetnek egymással.

ebben a tanévben az aka-
démia előadásainak átlagosan 
80–100 hallgatója volt. A kilenc 
tanfolyamon 281 nyugdíjas vett 
részt, ebből a háromszintű angol 
nyelvtanfolyamon 135, a civili-
zációtörténet, geopolitika, mű-
vészettörténet előadásokon 77, 
a vallástörténeti kurzuson 37, a 
környezetvédelem, környezet-
egészségügy, hulladékgazdálko-
dás előadásokon 32 ember. 

A nyugdíjas Akadémia ősszel 
folytatódik. A 2014/15-ös tanév 
első előadását Válságparadoxo-
nok – avagy merre tart a vilá-
gunk? címmel Jászberényi József, 
a képzés szervezője tartja szep-
tember 20-án, 9 órától a polgár-
mesteri hivatal tanácstermében. 
A főiskolai tanártól azt is meg-
tudtuk, hogy ezúttal is izgalmas 
előadások lesznek, az elsősegély-
nyújtástól az időskori vezetésig, 
a vallástörténettől a pszichológi-
áig. Mindezek mellett  várhatóan 
12 – a kerületben élő ötven éven 
felülieknek ingyenes – tanfolyam 
is indul, köztük kísérletképpen 
orosz nyelvi is, amelyet maguk a 
hallgatók kértek. ezenkívül lesz 
még környezetvédelem, civili-
zációtörténet, étkezéstörténet és 
immár négy szinten angol nyelv-
oktatás is. 

Kirándulással zárult a nyugdíjasoknak szervezett tanfolyam

 Közélet 

tudásszomjas 
szépkorúak
Tanfolyamok és barátságok egyaránt

Az év oKtAtóJA
A Nyugdíjas Akadémia szervezőjét, Jászberényi Józsefet, 
a Zsigmond Király Főiskola Kommunikáció- és Művelődés-
tudományi Intézetének vezetőjét az intézmény hallgatói a 
2013/14-es tanévben Az év oktatójának választották.

Közlemény
A KéMényeK eLLenőRZéséneK és TIsZTíTásánAK 

II. FéLéVI üTeMeZése A XVIII. KeRüLeTBen
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 3/A paragrafusa 

alapján a Fővárosi Kéményseprőipari (FőKéTüsZ) Kft. éves közszolgáltatási ütemtervet készít 
havi bontásban a kéményseprő-ipari sormunkákról.

A társaság honlapján igényelhető már az ingyenes elektronikus értesítés is. A regisztráló 
felhasználók az első ellenőrzés előtt 7 nappal értesítést kapnak a megadott e-mail címre,            

3 nappal az ellenőrzés előtt pedig egy emlékeztető sms-t a mobilszámukra.

A tervezett időPontoK és helyszÍneK:

Augusztus: a nemes u. – Tölgy u. – Péteri út – Határ út – Kapocs u. – Kisfaludy u. – 
gesztenye u. – szövet u. – Dózsa györgy út által határolt terület.

Szeptember: a Baross u. – Kolozsvár u. – Méta u. – nagykőrösi út – Közdűlő út – gilice tér – 
Péterhalmi út – Körös u. – Fiume u. – sallai u. – Margó Tivadar u. által határolt terület.

Október: a Baross u. – Margó Tivadar u. – sallai u. – üllői út – Liszt Ferenc u. – újtemető u.
– Darányi Ignác u. – Kolozsvár u. által határolt terület.

November: Ady endre, Alacska, áchim András, Beregszász, Bocskay, Bajcsy-Zsilinszky, Bartók 
Béla, Címer, Csíkszereda, Déva, Duna, Drávafok, egerág, esze Tamás, Flór Ferenc, Frangepán, 

gömbakác, Háromszék, Honvéd, Igló, Iparvasút, József Attila, Kassa, Kerékkötő, Késmárk, 
Kétújfalu, Királyhágó, Kuróczy Pál, Kölcsey, Léva, Lehel, Losonc, nagybánya és nagyenyed 

utca, nagykőrösi út, nap, nyíregyháza, Pancsova, Pozsony, Rába, Rozsnyó, sió, selmecbánya, 
szálfa, szinyei Merse és Temesvár utca + a központi kémények negyedik negyedéves tisztítása.

December: Attila utca, gyömrői, Lakatos és üllői út, Vajk, Vajdahunyad, Vak Bottyán, Vecsési, 
Vág, Verőce, Versec, Véménd, Wittman Viktor, Zalatna, Zilah, Zólyom, Zsitva és Zsolt utca.

További információ: FőKéTüsZ Kft.  Tel. 474-7000, fax: 332-1150, web: www.kemenysepro.hu, 
e-mail: info@kemenysepro.hu.

Ughy Attila polgármester és 
Lévai István Zoltán alpolgár-
mester július 21-én ellátogatott 
a Zsebők Zoltán szakrendelőbe, 
hogy tájékoztassák az intézmény 
dolgozóit: az önkormányzat 30 
ezer forint értékű vásárlási utal-
vánnyal ismeri el a munkájukat.  

Dr. Maitz László, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatója üdvözlő szavait követő-
en Ughy Attila a kerület veze-
tése nevében megköszönte az 
egészségügyi dolgozók áldoza-

tos munkáját. A polgármester 
humorosan ecsetelte, hogy a 
legtöbb beteg, amikor belép a 
rendelőbe, és meglátja a fehér-
köpenyeseket, valamint a mun-
kaeszközeiket, például az injek-
ciós tűt, azonnal remegővé és 
őziketekintetűvé válik, azonban 
az egészségügyi szakemberek 
mindent megtesznek a meg-
nyugtatásukért és a gyógyulá-
sukért.

A polgármester megemlítet-
te, hogy természetesen nemcsak 
azok kapnak vásárlási utalványt, 
akik részt vettek az önkormány-
zat által a hatvan éven felüliek 
számára szervezett júniusi szű-
rőprogramon, hanem az egész-
ségügyi szolgáltató valameny-
nyi munkatársa. egyfelől azért, 
mert amíg egyesek a szűréseket 
végezték, addig a többiek a ren-
delőben álltak helyt, másfelől 
ezenkívül is mindannyian oda-
adó gyógyító munkát végeznek 
nap mint nap.

Ê fülep 

ODAADÓ MUnKáT 
VégeZneK A BeTegeKéRT
A Xviii. kerületi önkormányzat vásárlási utalványt ajándékozott a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi szolgáltató nonprofit Kft. valamennyi dolgozójának.
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�
A XVIII. kerületi 
önkormányzat 
és a Budapes-

ti Kereskedelmi és 
Iparkamara kerületi 
szervezete közösen kí-
vánja elősegíteni, hogy 
a pestszentlőrinc-
pestszentimrét kiemel-
ten érintő csatornázás 
során a házi bekötése-
ket elsősorban lein-
formált helyi cégekre, 
illetve egyéni vállalko-
zókra bízzák az érintett 
ingatlantulajdonosok.

PusKás attila   

A BKIK és az önkormányzat 
2012. november 21-én együtt-
működési megállapodást kötött, 
amelynek alapján közös erővel 
arra törekszenek, hogy a helyi 
kis- és középvállalkozások elő-
nyös helyzetben legyenek, így 
a folyamatban lévő csatornázás 
során felmerülő bizonyos mun-
kákat tekintve is. 

ELLENŐrZÖTT 
LIsTA
A kamara egyeztetett a csatorná-
zásban közreműködni szándé-
kozó vállalkozókkal, és elkészí-
tett egy folyamatosan bővíthető 
listát. Amint azt erdődy Viktor, 
a BKIK XVIII. kerületi szerve-
zetének elnöke elmondta: ezek a 
vállalkozások eleget tettek a kö-
telező kamarai nyilvántartásba 
vételi kötelezettségüknek. 

– A megállapodás tükrében 
már az év elején megkerestünk 
számos helyi vállalkozást azzal, 
hogy részt kívánnak-e venni a 
házi csatornabekötések mun-
kálataiban. Összegyűjtöttük az 
önként megadott elérhetőségi 
adataikat, és azokhoz bárki hoz-
záférhet az irodánkon keresztül. 
A célunk az, hogy a kerületi 
vállalkozások munkához jussa-
nak. Az érintett lakosokat pedig 
megnyugtathatja, hogy a listán-
kon már szereplő, illetve arra 
esetleg a későbbiekben felkerülő 
cégeket a nyilvántartásunkban 
ellenőriztük – hangsúlyozta az 
elnök.

KIsZűrHETŐK 
A csALóK
sajnos, mint minden hason-
ló beruházás, a csatornázás is 
vonzza a szélhámosokat. erdődy 
Viktor szerint azonban néhány 
alapvető dologra odafigyelve 
felismerhetők a pénzre utazó 
csalók.

– Ha a gerincvezeték még 
nincs lefektetve az utcában, 
vagy tervrajz nélkül érkezik a 
„vállalkozó”, de már szerződést 
szeretne kötni, pláne, ha még 
előleget is kér, mindenképpen 
gyanakodjon az illető telektu-
lajdonos, és lehetőleg ne őt bízza 
meg a munka elvégzésével! 

Kártyával olcsóbb
A BKIK helyi szervezete va-

lamennyi érdekelt vállalkozás 
figyelmét felhívta a Városgazda-
kártya kínálta lehetőségre.

– Mivel néhány cég már el-
fogadja ezt a kártyát, és ked-
vezményt ad a felmutatójának, 
kötelességünknek éreztük, hogy 
az esélyegyenlőség jegyében va-
lamennyi jelentkező figyelmét 
felhívjuk a kártyára, hogy senki 
ne kerüljön hátrányba – mondta 
erdődy Viktor.

a bizalomért a jó 
munka a fizetség
A helyi vállalkozókat helyzetbe kell hozni

Az ellenőrzött vállAlKozásoK
A csatornázáshoz kapcsolódó házi bekötések elvégzésére eddig a következő vállalkozások jelentkeztek be. 
Kivitelezők: A-Komplex Bt., BszT Mérnöki és építőipari Kft., czeczon András épületgépész és építési vállalkozó, delta épker Kft., 
Fűt-Hűt 2003 Bt., Levi Bau Bt., Máthé Tamás egyéni vállalkozó, sos Therm Kft., szekerák Kft., Tóth Mihály egyéni vállalkozó, Vá-
rosgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Anyagbeszállító: Idomok Kft.
A vállalkozók elérhetőségéről, az általuk esetlegesen nyújtott kedvezményekről (például a Városgazda-kártyára) a BKIK XVIII–XIX. 
Kerületi szolgáltató Irodájában (1181 Budapest, Üllői út 453. földszint, telefon: 290-2350, mobil: 06-30-289-3029) vagy a 18ker@
bkik.hu e-mail címen lehet érdeklődni. Az iroda ugyanezeken az elérhetőségeken várja a csatlakozni kívánó vállalkozások érdeklő-
dését, jelentkezését is.

erdődy viktor, a BKiK kerületi elnöke jó szívvel ajánlja az ellenőrzött vállalkozásokat

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A BKIsZ-beruházás részeként kiépülnek az utcai 
szennyvízvezetékek, és a telekhatáron belülre 1 
méterig bevezetik az új közcsatornát. ezt a telken 
belüli szakaszt házi bekötőcsatornának nevezik, 
amely az ún. tisztítóidomban vagy tisztítóakná-
ban végződik, melyet a rákötésig ideiglenesen 
lezárnak. A tisztítóaknától kezdődően a telekha-
táron belüli csatornaszakasz az ún. házi hálózat, 
amelynek kivitelezőjét mindenki maga választja 
ki. 

Az utcai csatornázást végző kivitelező cég ille-
tékes munkatársai közvetlenül az adott utcasza-
kaszt érintő munkálatok kezdete előtt felkeresik 
az ingatlantulajdonosokat, hogy a háztartások 
rákötését lehetővé tevő házi bekötőcsatorna telken 
belüli helyéről egyeztessenek. Fontos tudni, hogy 
amennyiben a kivitelező első alkalommal nem ta-

lálja otthon az ingatlan tulajdonosát, köteles meg-
hagyni az elérhetőségét és egy újabb időpontban 
felkeresni a tulajdonost. Az érintett lakosoknak 
érdemes elősegíteniük a gördülékeny egyeztetést 
a kivitelezővel, mert saját érdekük, hogy a bekö-
tés a lakóépülethez képest a legkedvezőbb helyen 
épüljön ki.

ArcKépEs 
proJEKTIgAZoLVÁNy
A csatorna építését végző vállalkozók a lakossági 
megkeresések, egyeztetések alkalmával arcképes 
kivitelezői igazolványt mutatnak fel. Az igazolvá-
nyon szerepel a beruházás zöldszáma, amelynek 
felhívásával ellenőrizhető az egyeztetés céljából 
becsengető építési vállalkozó személyazonossága. 

NEM sZÜKségEs 
BEJuTNI A LAKóépÜLETBE
A tisztítóaknával kapcsolatos egyeztetéshez, illet-
ve a telken belüli munkálatokhoz a műszaki mun-
katársaknak neM szükséges bejutniuk a lakóépü-
letbe! éppen ezért ne engedjék be a csatornázási 
munkálatokra vagy a házi bekötőcsatorna ellen-
őrzésére hivatkozó, magukat kivitelezőnek kiadó 
illetéktelen személyeket a lakóingatlanunkba. Ha 
ilyen eset előfordul, az alábbi telefonszámokon 
mindenképpen hívják fel a területileg illetékes 
építésvezetőt, és ellenőrizzék, hogy valóban szük-
séges egyeztetésről vagy munkavégzésről van-e 
szó:

Colas Alterra Zrt. – Dézsi Zsolt, 
06-30-311-9899
Duna Aszfalt Kft. – Király János, 06-20-423-
5270; szabó Péter, 06-30-494-6826
Mészáros és Mészáros Kft. – susán Zoltán,
06-20-240-4701; 
Vujity Radovan, 06-20-297-0796
Penta Kft. – süle Csaba, 06-30-606-7391;
Vitányi Attila, 06-30-418-9450
sADe Kft. –  Piukovics Antal, 06-30-513-4926

NINcs sZÜKség uTóLAgos 
sZEMéLyEs ELLENŐrZésérE
A rákötést lehetővé tevő házi bekötések kiépíté-
se után a projekt keretében neM VégeZneK 
a szakemberek utólagos személyes ellenőrzést, 
egyeztetést. A bekötések megfelelő elvégzését ki-
zárólag az utcai gerincvezetéken keresztül, kame-
rás vizsgálattal ellenőrzik. Amennyiben valaki 
erre hivatkozva szeretne bejutni az ingatlanuk-
ba, az esetleges visszaélések elkerülése érdekében 
szintén kérdezzék meg telefonon az illetékes épí-
tésvezetőtől, hogy valóban szükséges egyeztetés-
ről, ellenőrzésről van-e szó.

Ê városkép

HAsZnOs TAnáCsOK 
A VIssZAéLéseK 
eLKeRüLéséRe
Személyes kivitelezői egyeztetés a tisztítóakna helyéről
gyors ütemben épül az új szennyvízcsatorna a Xviii. kerületben. A vezetékek csak-
nem kétharmada, 58 kilométernyi már a föld alá került. A háztartások rákötését az 
új csatornára a tisztítóakna teszi lehetővé. A bekötés pontos helyének meghatá-
rozása végett a kivitelező képviselője személyesen keresi fel az ingatlantulajdono-
sokat. Az esetleges visszaélések elkerülésére fontos tudni, hogy a lakóépületbe 
semmilyen esetben nem szükséges bejutnia a kivitelező képviselőjének. Cikkünk-
ben hasznos tanácsokat gyűjtöttünk össze annak érdekében, hogy a telken belüli 
munkálatok és a kivitelezői egyeztetések kellemetlen következmények nélkül va-
lósuljanak meg.
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7A szennyvízcsatornázás miatt számos busz módosított útvonalon közlekedik Közélet

A szennyvízcsatornázás mi-
att több fontos közlekedési 
útvonalon hosszabb-rövidebb 
ideig forgalomkorlátozásra és 
-terelésre kell számítani.

Sávelhúzás
A gyömrői úton a Zalán utca és az 
úz utca közötti szakaszon. 
Várhatóan augusztus 31-ig a kivitele-
zés 2. üteme szerint az alábbi forga-
lomkorlátozás van érvényben:

A gyömrői úton a Zalán utca és a 
Tünde utca között a városhatár felé 
tartó 2 közúti sávot lezárják, helyet-
te – a szalagkorlát megbontásával 
– a repülőtérre vezető gyorsforgal-
mi úton haladhat az autóforgalom, 
1 sávon. A gyorsforgalmi útnak ezt 
a szakaszát tehát egyirányúsítják, 
így a városközpont felé autózókat a 
gyömrői út városközpont irányú út-
pályájára terelik. 

Ugyanebben az időszakban a 
gyömrői út városhatár felé vezető 
külső sávját lezárják a Tünde utca és 
az úz utca között. A forgalom ezen a 
szakaszon változatlan rendben, egy 
forgalmi sávban halad.

A munkaterület környezetében 30 
km/h sebességkorlátozást vezetnek 
be. A korlátozásról tájékoztatnak az 
üllői úton és a városhatárnál kihe-
lyezett táblák. 

A lezárások miatt az arra közle-
kedő buszjáratok Csaba utcai megál-
lóját a városhatár felé körülbelül 150 
méterre áthelyezik. 

Félpályás útlezárás
A Ráday gedeon utcában a székely 
györgy utca és a Fedezék utca között.

Forgalomterelés
A Ráday gedeon utca félpályás lezá-
rás mellett egyirányúvá válik a nefe-
lejcs utca felől a gyömrői út felé. Az 
ellenkező irányú forgalom a gyömrői 
út felől a nefelejcs utca felé a Babits 
Mihály utcán keresztül halad, mely 
ez idő alatt szintén egyirányúvá válik. 

Az érintett buszjáratok terelése: a 
Ráday gedeon utcán a nefelejcs utca 
irányába haladó érintett buszjáratok 
a Fedezék utca – Babits Mihály utca 
– nefelejcs utca útvonalon haladnak. 
A Ráday gedeon utca – Kosztolányi 
Dezső utca kereszteződés előtti busz-
megálló pótlására ideiglenes megál-
lóhelyet építettek ki a Babits Mihály 
utca – Kosztolányi Dezső utca ke-
reszteződés előtt. A Cziffra györgy 

utcában a Bököny utca és a Zombor 
utca között.

Forgalomterelés
A Cziffra györgy utcában félpályás 
útlezárás van érvényben a szabadka 
utca és a Zombor utca között, ezért 
az autóbuszok és a közúti járművek 
egy forgalmi sávban közlekedhetnek 
jelzőlámpás irányítás mellett.

Az érintett buszjáratok terelése: a 
182-es és 282e jelzésű autóbuszok meg-

állóhelyét az Alacsaka úti lakótelep 
irányában ideiglenesen kb. 70 méterrel 
előrébb, a szabadka utca 7. szám elé he-
lyezik.

A 183-as és 990-es jelzésű autóbusz-
ok megállóhelyét szemeretelep, Feri-
hegy felé ideiglenesen kb. 40 méterrel 
előrébb, a szabadka utcai kereszteződés 
után lévő szakaszra helyezik.

Forgalomterelés
A Lőrinci úton félpályás útlezárás 

van érvényben, ezért az autóbuszok 
és a közúti járművek egy forgalmi 
sávban közlekedhetnek jelzőlámpás 
irányítás mellett.

Az érintett buszjáratok terelése: a 
kivitelezés idejére a 184-es és 284e 
jelzésű autóbuszok megállóhelyét 
Pestszentimre felé ideiglenesen kb. 60 
méterrel hátrébb, a Törvény utca ke-
reszteződése elé, a Lőrinci út 12A szám 
elé helyezik.

Forgalomterelés
A munkálatok ideje alatt az üllői 
úton félpályás útlezárás van érvény-
ben, ezért az autóbuszok és a közúti 
járművek egy forgalmi sávban köz-
lekedhetnek jelzőlámpás irányítás 
mellett.

Az érintett buszjáratok terelése: a 
236-os, 236A, 950-es, 950A jelzésű 
autóbuszok Madarász utca elnevezésű 
megállóhelyét szarvas csárda tér felé 
ideiglenesen kb. 100 méterrel hátrébb, 
az üllői út 502. szám elé, az ideiglene-
sen kiépített peronra helyezik.

A kellemetlenségek miatt a beruhá-
zó Fővárosi Önkormányzat – a közös 
cél érdekében – köszöni a lakosság tü-
relmét és megértését.

A beruházásról további információ 
és tájékoztatás 

Ingyenesen hívható zöldszám: 06-80-
205-412 (hétköznapokon 8–18 óráig)

Honlap: www.bpcsatornazas.hu 
e-mail: info@epulocsatorna.hu  
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augusztusban több autóbusz is módosított útvonalon közlekedik

Változások a 
tömegközlekedésben
Tájékozódjunk a forgalomkorlátozásokról, mielőtt útra kelünk!

2014.
szeptember 5-7.

program

SzeptemberiFröccsönto"

aBókay-kertben

Kós oló

Péntek
Nagyszínpad
16.30  3 Generáció
17.30   Angyal Zoltán 

motorshow
18.30 Karthago
20.30 KFT

Vasárnap
Fesztivál Színpad

10.00  Portéka Színpad 
– vásári komédia

11.30 Alma koncert
13.00  Grup ’N’ Swing

14.00  Gyermekfőzőverseny 
eredményhirdetés
15.30  Ocho Macho

Szombat
Nagyszínpad

10.30  Pixie Dance táncformáció
11.00  Park Aerobic

12.00  Pozitív zenekar
13.00  New Dance World

13.30  Children of Distance
14.00  Dér Heni

15.00  New Level Empire
16.00  Irigy Hónaljmirigy 

17.00  Gáspár Laci
18.30  Belmondo

20.30 Balázs Fecó LIVE

Fesztivál Színpad
10.00  Fourtissimo
11.30  Bozsó József és Teremi Trixi
13.00  Borra-való Énekegyüttes Borra-való Énekegyüttes
14.00   Eredményhirdetés 

Kovács Lázárral
15.30  Zolbert Jazz 
17.00  Harcsa Veronika quartett
19.00 Pál Utcai Fiúk koncert

Szabadtéri Színpad
13.00  J.C.D.W. tánccsoport
13.30  Ocskai Gábor gitárművész
14.30  Gesarol
15.30  TÉBLÁB
16.00  Sunny Side Up zenekar
16.30  Budapest Skót Táncklub
17.15  Red Locks
18.00  Harcosok Táncosai
18.25  Boxty Band
18.40  Jolly Jackers 
20.00 Serica
21.00  Punk Whiskey

EGÉSZ NAP 
CLASSIC DISCO PARTY 

A NAGYSZÍNPADNÁL  A NAGYSZÍNPADNÁL  
DJ LOTTERS

Bókay-kert 1181 Budapest, Szélmalom utca 33.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A főzőverseny nevezési lapja letölthető:

www.szeptemberikostolo.hu
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8 A Városgazda nyáron sem pihenKözélet

�Noha a nyár 
a vakáció, a 
szabadságok, 

a pihenés ideje, a 
Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. 
Műszaki és Városüze-
meltetési divíziójának 
munkatársai gőzerő-
vel dolgoznak, hogy 
ősszel megújulva, kor-
szerűsítve fogadják az 
oktatási intézmények a 
gyerekeket, a rendelők 
a betegeket, és hogy 
– nem utolsósorban 
– biztonságosabb 
legyen a közlekedés.

ditzendy attila   

Az iskolák, óvodák és bölcsődék 
karbantartása, felújítása a cég 
magasépítési osztályának elsőd-
leges nyári feladata. A munká-
latokra előirányzott összeg az 
előző évekhez képest évi nettó 
60 millió forintról 171 millió 
forintra emelkedett. Vegyük 
sorra, mely intézmények várják 
majd ősszel megszépülve, meg-
újulva a gyerekeket.

– A legnagyobb értékű be-
ruházás a Kandó Téri általá-
nos Iskola bővítése – avatott 
be a részletekbe Lepsényi Tibor, 
a Városgazda Zrt. Műszaki és 
Városüzemeltetési Divíziójának 
vezetője. – Három új tantermet 
alakítunk ki a hozzájuk tartozó 
vizesblokkal és tálalókonyhával.

A három tanteremből álló 
úgynevezett módszertani köz-
pont építése már folyamatban 
van. A Városgazda végzi az 
épület építészeti, erősáramú és 
gyengeáramú munkáit, készíti 
a kerítéshálózatot, a belső út-
hálózat térburkolatát, s ellátja a 
kertészeti feladatokat. 

– A Brassó Utcai általános 
Iskola oktatási kapacitásának 
növelése érdekében a gondnoki 
lakásból tanteremet alakítunk 
ki – folytatta Lepsényi Tibor. 

A Kastélydombi általános 
Iskola gondnoki lakását poli-
technikai teremmé alakítják, 
továbbá három szertár közötti 
válaszfal eltávolításával újabb 

tanterem segíti majd az okta-
tást. A tornaterem bejáratát át-
helyezik, a folyosót átrendezik, a 
belső udvaron pedig tárolórészt 
építenek.

– Az itteni kézilabdapályára 
új aszfaltszőnyeget is terítünk – 
tette hozzá a divízióvezető.

Augusztus végéig befejező-
dik az eötvös Loránd általános 
Iskola 1500 négyzetméteres te-
rületének rendezése, parkosítá-
sa.

– ez egy komoly, 16 millió 
forintos beruházás. Hasonlóan 
nagy munka, csaknem 10 mil-
liós értékben, a Bambi bölcsőde 
belső udvarának teljes újjáépí-
tése.

284 FELAdAT 150 
MILLIó érTéKBEN
Lássuk röviden, milyen egyéb 
munkák várnak a magasépí-
tőkre. A gloriett általános és 
sportiskola vizesblokkjának 
teljes felújítása, a külső nyílás-
zárók javítása, a gulner gyula 
általános Iskolában mozgáskor-
látozottak számára bejárati rész 
kialakítása, az eötvös Loránd 
iskola rendezvénytermének fel-
újítása, a Karinthy Frigyes gim-
názium három vizesblokkjának 
felújítása, a Kapocs Utcai álta-
lános Iskola tanári parkolójának 
automata kapuval való felsze-
relése, a parkoló világításának 

kiépítése, a betonozott udvar 
felújítása, a sOFI-ban pedig az 
esővízvezetők cseréje.

MuNKÁK 
A FÖLd ALATT 
Ugyancsak a nyáron végzik el az 
intézményekben a rendes éves 
karbantartást: tantermek festé-
se, lambériázása, parkettázása, 
kisebb vizes javítások, elektro-
mos hálózatok felújítása, vilá-
gításkorszerűsítés, ablakcsere, 
fűtésrendszerek felújítása, hideg-
burkolatok cseréje. A Városgaz-
da szakemberei 22 iskolában, 30 
óvodában és 11 bölcsődében 284 
feladatot végeznek el 149,7 mil-

lió forint értékben.  A mélyépítő 
osztálynak is sok feladata van a 
nyáron. A Béke téri rendelő csa-
tornahálózata folyamatosan el-
dugult a gyökerek benövése vagy 
a nem megfelelő lejtés miatt, 
ezért csaknem a teljes rendszert 
át kellett építeni és új vízelvezető 
hálózatot létrehozni. A munká-
latok során megszüntették a régi 
emésztőt, így a szennyvíz köz-
vetlenül a közterületi csatorna-
hálózatba ömlik.

A Thököly úti szakrendelőben 
június első felében hétvégén, sőt 
még éjszaka is dolgoztak, hogy 
mielőbb elvégezhessék az épület 
három szintjén a víz- és a cirku-
lációs vezetékek cseréjét. Tervbe 

vették a tetőszigetelés javítását, 
valamint egyéb karbantartási 
feladatok elvégzését is.

FŐ A BIZToNsÁg
A közelmúltban két kereszte-
ződést tettek biztonságosab-
bá: a szurmay tábornok és a 
nagybecskerek, valamint a 
szurmay és a nagyszalonta utca 
találkozását. ezek mellett az út-
test teljes mértékű szintemelé-
sével minden irányból lassabb 
haladásra kényszerülnek az au-
tósok. A nyíregyháza utcában 
két további szintemeléses for-
galomlassító építése, a Tövishát 
utcában pedig az óvoda részére 
egy újabb parkoló megépítése 
szerepel a nyári tervek között.

Javában zajlik a járdaprog-
ram, amelynek során hét és fél 
kilométer szakasz újul meg.

Befejeződött a nagyenyed 
utca. 4. alatti parkoló bővíté-
se, így további négy férőhelyet 
és egy újabb szilárd burkolatú 
beállóhelyet használhatnak a 
lakók.

KÖZÖsségI KErT, 
EMLéKpArK, 
AgorA
A Tér-Köz pályázat keretében, 
az önkormányzat megbízásá-
ból megkezdődött egy három 
elemből álló közösségi fejlesztés 
a Lakatos-lakótelepen. A szak-
mailag összetett feladatban részt 
vesznek a divízió egyéb szakte-
rületei, vagyis a mélyépítésen 
kívül a kertészeti és a játszótér-
karbantartási is.

– A három egység egyike a 
közösségi kert, amit már bir-
tokba vehettek az ott élők – vi-
lágosított fel Lepsényi Tibor. – 
emellett a nyár végéig megépül 
a másik két egység is: a 63-as 
emlékpark a lakótelep tervezőjé-
nek tiszteletére és egy agora is.

ősszel 20 millió forint-
tal megkezdődik a szo-
ciális és egészségügyi 
intézmények karbantar-
tása, szeptember vé-
géig pedig 45 szociális 
lakást kell felújítania a 
városgazdának önkor-
mányzati megrende-
lésre, mintegy 30 millió 
forintból.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

felújul 
és megújul
Mély- és magasépítők az élhetőbb kerületért

a legnagyobb értékű beruházás a Kandó téri általános iskola bővítése

− Az ilyen felkérésekben az a legszebb, 
egyben a legnagyobb kihívás, hogy más 
álmában láthatom meg a lehetőséget, an-
nak adhatok formát – mondta E. Kottek 
Péter képzőművész- restaurátor, aki július 
közepén fejezte be új művét. A nagymére-
tű kép ezúttal történetesen nem vászonra 
került, hanem a Bókay-kert központjában 

álló teraszétterem egyik falára. Az alkotó 
mosolyogva fűzte hozzá: 

− Persze a lehetőség más szempont-
ból is vonzó. Ha az ember vászonra fest, 
ritkán adódik alkalom 5 x 3 méteres kép 
elkészítésére, arról nem is beszélve, hogy 
ez a kép ott marad a kert forgalmas közép-
pontjában, százak, ezrek látják majd.

e. Kottek Pétert jól ismerik azok, akik 
odafigyelnek a kerület kulturális életére. 
Rendszeresen mutatja be új festményeit 
kerületi kiállítótermekben, emellett ré-
szese minden olyan eseménynek, amelyet 
a szabad Alkotók Köre nevű művészeti 
csoportosulás szervez. egyik fő szervező-
je például a 2010 óta minden évben meg-
rendezett „kerítéstárlatnak”: az akcióhoz 
csatlakozó művészek a nyár végi alkalma-
kon a Teleki utcai Fehéren Feketén galé-
ria környékén, közterületen mutatják be 
alkotásaikat.

Vagyis e. Kottek Péter szívesen vállal 
minden olyan felkérést, megbízást, amely 
szokatlan, különleges. ezért tekinti érde-
kes kihívásnak a falfestést is.

− Tizenvalahány ilyen képet készítet-
tem eddig. szórakoztató, szeretem csinál-
ni – árulta el.

A Bókay-kerti festményt egyébként 
nem teljesen egyedül készítette.

− Több száz gyerek tölti a nyarat az 
itteni napközis táborban. Amikor meg-
látták, hogy dolgozni készülök, odajöttek, 
érdeklődtek, én pedig örömmel vettem a 
segítségüket is. Tulajdonképpen nemcsak 
az első szemlélői voltak ennek az új kép-
nek, hanem alkotótársaim is. Köszönet jár 
érte nekik – fogalmazott az alkotó.

Miközben eleget tesz a felkéréseknek, 
e. Kottek Péter már készül a következő 
kiállítótermi bemutatkozásra is.

− Folyamatosan készítek falfestmény-
terveket, és végzem a restaurátori munká-
mat, ami nagy figyelmet igényel. Annyira, 
hogy amikor abba belekezdek, feltöltöm 
a hűtőszekrényemet, és bezárkózom. Az 
egy időutazás, nem jó, ha megzavarnak 
benne. De közben már készülnek a képek, 
amelyeket szeptemberben a Városháza 
galériában szeretnék bemutatni. Ahogy 
eddig is, az univerzum és a zene kapcsola-
tát próbálom síkban megjeleníteni. érde-
kes kaland, amire egy kiállítás keretében 
meghívok minden érdeklődőt.

Ê Kerékgyártó györgy

A Park uszodához tartozó strand 
harmincéves faépületében egy 
raktár és egy iroda működött. 
ezt alakították át a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
munkatársai a kor igényeinek 
és az egészségügyi előírásoknak 
egyaránt megfelelő öltözővé.

– Régi, barakkszerű épület állt 
itt, amelynek mára gyakorlatilag 
csak a külső falai maradtak meg 
– mondta Bögös József, a Város-
gazda Zrt. sportszervezési osztá-
lyának vezetője.

Az épület falain belül korsze-
rű öltözőkabinok, mellékhelyisé-
gek, zuhanyzók várják a strando-
lókat.

– négy kabint alakítottunk 
ki a férfi- és hetet a női oldalon 
– tájékoztatott Tóth László, a cég 
intézményüzemeltetési divíziójá-
nak vezetője.

nem a férfiakkal szembeni 
előítéletről van szó, hanem arról, 
hogy az épületnek azon a részén 
változatlanul ott maradt a pénz-
tár.

– A zuhanyzók száma viszont 
egyenlő mindkét oldalon: kettő-
kettő – mondta a divízióvezető.

Jó hír az is, hogy nem kell már 
az értékeinkre rettegve vigyázni 
a medence szélén, hiszen csak-
nem száz értékmegőrző szekrény 
gondoskodik a biztonságról. Már 
csak a szekrény kulcsára kell vi-
gyázni, nehogy elhagyjuk vala-
hol…

– Az értékmegőrzőben elfér 
egy kisebb táska vagy akár egy 
köntös, a bérleti díja pedig jelké-
pes, mindössze 150 forint – vilá-
gosított fel Bögös József.

A jövő pedig a további bővü-
lésről szól: nagyobb zöldterület 
és több medence szerepel a tervek 
között.

Ê dia

folyamatosan 
Korszerűsödő strand
nyitáskor már megnövelt területtel és nagyobb füves 
napozóval várta a fürdés szerelmeseit a Park Uszoda és 
strand. Július végén pedig tizenegy öltözőkabinnal és 
csaknem száz értékmegőrző szekrénnyel gazdagodott 
a strand.

KIáLLíTás AZ 
éTTeReMTeRAsZOn 
Kerületi képzőművész, e. Kottek Péter alkotása díszíti nyár közepe óta 
a Bókay-kerti teraszétterem egyik falát. A freskó első csodálói a tábo-
rozó gyerekek voltak, akik a mű elkészültében is segítettek.
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9Közélet Az önkormányzat képviselő-testületének június 26-i ülésén született rendeletek, határozatok

ReNDeleTek
p 1. A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással alkotta meg a 
16/2014. (6.30.) rendeletet az ön-
kormányzat 2014. évi költség-
vetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) 
rendelet módosításáról. 
p 2. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag hozta meg a 
17/2014. (VI. 30.) önkormányza-
ti rendeletet a közterület-hasz-
nálat rendjével és engedélyezé-
sével kapcsolatos eljárásról szóló 
28/2003. (VI. 1.) rendelet módo-
sításáról.
p 3. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 5 tartózko-
dással fogadta el a 14/2014. (VI. 
30.) önkormányzati rendeletet a 
lakáscélú támogatásokról szóló 
12/2011. (V. 3.) rendelet módo-
sításáról.
p 4. A testület 13 igen szavazat-
tal és 6 ellenszavazattal alkotta 
meg a 15/2014. (VI. 30.) önkor-
mányzati rendeletet a lakások 
bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (V. 31.) rendelet  
módosításáról.

hATáROzATOk
p 5. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
Csibész Családvédelmi Központ 
szakmai programját az 1. sz. 
melléklet szerint.
p 6. A testület 19 igen sza-
vazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásról a szo-
ciális és gyermekvédelmi Fő-
igazgatósággal kötött szerződés 
keretében kíván gondoskodni. 
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat és 
a főigazgatóság közötti feladat-
ellátási megállapodás megköté-
sére az 1. sz. melléklet szerint. 
p 7. A képviselő-testület zárt 
ülésen 13 igen szavazattal és 6 
tartózkodással 
hozott döntést a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú helyi tá-
mogatási határozatokról. 
p 8. A testület, alapítói jogkör-
ében eljárva, 14 igen szavazattal 
és 5 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy a sport és Ifjúsá-
gi szálló nonprofit Kft. 2014. 
május 15-én elfogadott alapító-
okirat-módosításának 8. és 9. 
pontját hatályon kívül helyezi 
azzal, hogy a Ptk. 3:206. § (1) 
bekezdésében meghatározott 
feltételek bekövetkeztét köve-
tően dönt az alapító okirat le-
szállított törzstőkének megfelelő 
módosításáról.
A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 5 tartózkodással 
felhatalmazta a polgármestert 
arra, hogy a változással egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot aláírja és a változást a 
cégbíróságnak bejelentse.
p 9. A testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag döntött 
arról, hogy az önkormányzat 
2014. évi költségvetésének ál-
talános tartaléka terhére 6 559 
000 forint támogatást ad a 
„Közalapítvány a XVIII. kerü-
let Közbiztonságáért” közala-
pítványnak azzal a kikötéssel, 
hogy azt kizárólag két suzuki 
sX4 1.6 CD AC ötajtós benzin-
üzemű gépjármű beszerzésére 
fordíthatja, és a megvásárlást 
követően köteles az autókat 
BRFK XVIII. kerületi Rend-
őrkapitányság térítésmentes 
használatába adni.
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyöntetűen ha-
tározott arról is, hogy az ön-
kormányzat 2014. évi költség-
vetésének általános tartaléka 
terhére 1,4 millió forinttal járul 
hozzá a gépjárművek üzemel-
tetési költségeihez  (tankolás, 
casco és felelősségbiztosítás, 
szervizelés)  a 2014. augusztus 

1-jétől  december 31-ig terjedő 
időszakban.  
A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan felhatalmazta 
a polgármestert, hogy írja alá a 
közalapítvánnyal a két suzuki 
gépjármű beszerzésére és üze-
meltetési költségeinek fedezésé-
re vonatkozó támogatási szer-
ződést.
p 10. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 5 tartózko-
dással elfogadta a 2014. II. félévi 
munkatervét az 1. sz. melléklet 
szerint. 
p 11. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy határo-
zott, hogy
a Budapest Főváros Önkor-
mányzata által kiírt Tér-Köz 
városrehabilitációs program 
keretében Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányza-
ta maximum bruttó 80 millió 
forint támogatási igénnyel be-
nyújtja pályázatát Az üllői út–
Haladás utca kereszteződésében 
lévő közterület és környezetének 
közösségi célú fejlesztése, prog-
ramok szervezése címmel.
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a további szükséges in-
tézkedések megtételére.  
A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyöntetűen döntött ar-
ról, hogy biztosítja a 20 százalé-
kos önerőt, maximum bruttó 20 
millió forintot, az önkormány-
zat 2015. évi költségvetése terhé-
re a Fővárosi Önkormányzatnak 
a Tér-Köz városrehabilitációs 
program keretében benyújtan-
dó, Az üllői út–Haladás utca 
kereszteződésében lévő közte-
rület és környezetének közös-
ségi célú fejlesztése, programok 
szervezése című pályázathoz, 
valamint vállalja, hogy a fejlesz-
téssel érintett ingatlant a projekt 
lezárásától számított 5 éven be-
lül nem idegeníti el, és a projekt 
keretében létrehozott funkciót 5 
évig üzemelteti.
p 12. A Döntés a pestszentimrei 
piac üzemeltetése céljából terület 
bérbeadásáról napirendi pontot 
az előterjesztő visszavonta. 
p 13. A testület 19 igen szava-
zattal egybehangzóan úgy ha-
tározott, hogy az állami támo-
gatás elnyerése alapján 37 150 
263 forint vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást ad a 
Margó Tivadar u. 130–140., sina 
simon sétány 1., Benedekfalva u. 

1–7. (hrsz. 150228/54) alatt talál-
ható gloriett 1009 társasháznak 
a Zöld Beruházási Rendszer Pa-
nel II. program keretében meg-
valósuló társasházi energetikai 
korszerűsítéshez. A képviselők 
felkérték és felhatalmazták a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére és a támo-
gatási szerződés aláírására.
A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag döntött 
arról, hogy az állami támogatás 
elnyerése alapján 32 511 949 fo-
rint vissza nem térítendő önkor-
mányzati támogatást ad a Margó 
Tivadar u. 142–158., sina simon 
sétány 3–5. (hrsz. 150228/52) 
alatt található gloriett 1008 tár-
sasháznak a Zöld Beruházási 
Rendszer Panel II. program ke-
retében megvalósuló társasházi 
energetikai korszerűsítéshez. A 
képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert a szük-
séges intézkedések megtételére 
és a támogatási szerződés alá-
írására.
p 14. A testület 20 igen szava-
zattal egyöntetűen jóváhagyta 
a nemzeti Fejlesztési ügynök-
ség által meghirdetett KeOP-
2012-5.5.0/B pályázati felhívás 
alapján a Táncsics Mihály u. 53. 
(hrsz. 141980) alatti Táncsics 
általános és német nemzetisé-
gi Iskola épületének energetikai 
fejlesztésére vonatkozó beruhá-
zási alapokmányt bruttó 189 199 
564 forint összeggel oly módon, 
hogy a beruházás pénzügyi fe-
dezetét az önkormányzat a 2014. 
évi költségvetésében biztosítja.
15. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag jóvá-
hagyta  a nemzeti Fejlesztési 
ügynökség által meghirdetett 
KeOP-2012-5.5.0/B pályázati 
felhívás alapján a  Kassa utca 
175–181. (hrsz. 147093) alatti 
Kassa Utcai általános Iskola 
épületének energetikai fejlesz-
tésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 189 337 100 
forint összeggel.
p 16. A testület 20 igen sza-
vazattal egybehangzóan jóvá-
hagyta a nemzeti Fejlesztési 
ügynökség által meghirdetett 
KeOP-2012-5.5.0/B pályázati 
felhívás alapján a Vándor sán-
dor u. 7. (hrsz. 150259/123) 
alatti Vándor Óvoda, Fecskefé-
szek Bölcsőde és Korai Fejlesztő 
Részleg energetikai fejlesztésére 

vonatkozó beruházási alapok-
mányt bruttó 134 521 655 forint 
összeggel.
p 17. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a nemzeti Fejleszté-
si ügynökség által meghirdetett 
KeOP-2012-5.5.0/A pályázati 
felhívás alapján a Kondor Béla 
sétány 10. (hrsz. 151159/10) alat-
ti Csontváry Kosztka Tivadar 
általános és Alternatív Iskola 
épületének energetikai fejleszté-
sére vonatkozó beruházási alap-
okmányt bruttó 189 230 000 fo-
rint összeggel.
p 18. A testület 20 igen szava-
zattal egyöntetűen jóváhagyta a 
XVIII. kerületi Thököly út mel-
lett található (hrsz. 155447/21) 
sporttelepen megvalósítandó 40 
x 60 méteres műfüves labdarúgó-
pálya beruházási alapokmányát a 
Lőrinc United FC sportegyesület 
által biztosított 16 895 431 forint 
önerővel, 56 318 102 forint teljes 
beruházási összeggel.
p 19. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzó-
an hagyta jóvá a Dráva Óvoda 
(Dráva u. 34/B) módosító okira-
tát az 1. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen helybenhagyta a 
Dráva Óvoda egységes szerkeze-
tű módosított alapító okiratát a 
2. sz. melléklet szerint.
p 20. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzó-
an jóváhagyta a Kondor Béla 
Közösségi Ház és Intézményei 
(Kondor Béla sétány 8.) módo-
sító okiratát az 1. sz. melléklet 
szerint.
A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag fogadta el a Kon-
dor Béla Közösségi Ház és In-
tézményei egységes szerkezetű 
módosított alapító okiratát a 2. 
sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyöntetűen hagyta 
jóvá a Budapest Főváros XVIII. 
kerület gazdasági ellátó szol-
gálat (Városház u. 16.) módosító 
okiratát a 3. sz. melléklet sze-
rint.  
A testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan helybenhagyta 
a Budapest Főváros XVIII. ke-
rület gazdasági ellátó szolgálat 
egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 4. sz. melléklet 
szerint.
p 21.  A képviselő-testület 19 

igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy közérdekű 
célú kötelezettségvállalást tesz 
azzal a céllal, hogy hozzájárul-
jon a kerületi iskolákban tanuló 
gyermekek fejlődéséhez szüksé-
ges alapfeltételek biztosításához, 
és enyhítse a családok tanév-
kezdéshez kapcsolódó terheit az 
alábbiak szerint:
a) Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
területén
– a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ fenntartásában 
lévő általános iskolákban,
– a szent Lőrinc Katolikus álta-
lános Iskolában,
– a szenczi Molnár Albert Re-
formátus általános Iskolában,
– a sztehlo gábor evangélikus 
Óvoda, általános Iskola és gim-
názium általános iskolájában,
– a Wesley Kincsei általános 
Iskola és gimnázium általános 
iskolájában tanuló diákok a tan-
évkezdéshez ingyenes füzetcso-
magot kapnak.
b) Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata nevének a fel-
tüntetését kívánja a szolgáltatás 
megjelölt célra fordítása során.
c) A képviselő-testület a polgár-
mesteri hivatalt jelölte ki arra, 
hogy gondoskodjon a közérde-
kű célú kötelezettségvállalásban 
foglalt juttatás meghatározott 
célra fordításáról.
A képviselő-testület egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert a 
kötelezettségvállalással kapcso-
latos megállapodások megköté-
sére, aláírására és a beszerzéssel 
összefüggő költségek fedezésére.
p 22. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy közérdekű célú kötelezett-
ségvállalást tesz annak érde-
kében, hogy a kerületi lakosok 
fekvőbeteg-szakellátása tovább-
ra is megfelelő színvonalú le-
gyen, és az egészségügyi dolgo-
zók életpályája az alábbi juttatás 
révén is vonzóbbá váljon. ennek 
értelmében:
a) Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata 1,8 millió forint 
értékben vásárlási utalványokat 
bocsát a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház és Rendelőintézet ren-
delkezésére, amelyeket a 2014. 
évi semmelweis-nap alkalmá-
ból az intézmény kitüntetésben 
részesülő munkatársai között 
jutalomként szétosztanak.
b) Az önkormányzat nevének a 

feltüntetését kívánja a vagyoni 
szolgáltatás megjelölt célra for-
dítása során.
c) A képviselő-testület a polgár-
mesteri hivatalt jelölte ki arra, 
hogy gondoskodjon a közérde-
kű célú kötelezettségvállalásban 
foglalt juttatás meghatározott 
célra fordításáról.
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert az 1. sz. mellék-
letben szereplő szerződés aláírá-
sára, valamint az ahhoz kapcso-
lódó feladatok végrehajtására.
p 23. A képviselő-testület 
zárt ülésen 19 igen szavazat-
tal egyhangúlag döntött  a 
Pestszentimrei Közösségi Ház 
vezetőjének kinevezéséről. 
p 24. A testület zárt ülésen 19 
igen szavazattal egybehangzóan 
határozott a szociális szolgála-
tok magasabb vezetőinek meg-
bízásáról. 
p 25. A képviselő-testület zárt 
ülésen 19 igen szavazattal egy-
öntetűen döntött az óvodaveze-
tői pályázatok elbírálásáról. 
p 26. A testület 13 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással 
határozott a lejárt idejű képvi-
selő-testületi határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolókról.  
 

SüRgőSSÉgi 
hATáROzAT
p s1. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 5 tartózko-
dással döntött arról, hogy az üz-
letrész-adásvételi szerződés ha-
tálybalépése esetére jóváhagyja 
a Kézilabda Utánpótlás Kft. 
társasági szerződését az előter-
jesztés melléklete szerinti tarta-
lommal, és felhatalmazta Lévai 
István Zoltán alpolgármestert, 
hogy a taggyűlésen szavazatával 
támogassa a társasági szerző-
dés elfogadását az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal. 
egyúttal felhatalmazta őt arra 
is, hogy megszavazza az alapító 
okirat hatályon kívül helyezé-
séhez és a társasági szerződés 
elfogadásához szükséges tag-
gyűlési határozatokat, továbbá 
arra, hogy ha a cégbíróság a be-
nyújtott társasági szerződéssel 
kapcsolatban a jogszabályoknak 
való megfelelőség végett hiány-
pótlást ír elő, megszavazza a tár-
sasági szerződés módosításait.

megújuló lakóházak
a gloriett-
lakótelepen a 
zöld Beruhá-
zási rendszer 
Panel ii. prog-
ram keretében 
megvalósuló 
társasházi 
energetikai 
korszerű-
sítéshez ad 
támogatást az 
önkormányzat
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Az irodalom szakos tanárok baráti társasá-
gának mobil könyves ötletét egy tavalyi fel-
mérés ihlette. A felmérés komor eredménye 
ez volt: a 0–18 éves korosztály tagjainak 92 
százaléka egyáltalán nem olvas. De semmit, 
még internetes újságot sem!

– Arra gondoltunk, nyolcvanszázalé-
kos rezsicsökkentést hajtunk végre, azaz 
minden egyes könyvet háromszáz forintért 
árulunk – idézi fel a kezdeteket a Közkincs 
Művészeti és Kulturális Közhasznú egyesü-
let koordinátora, Veress Márton.

ez bizony nem gyenge érv: egy csésze 
kávé árából könyvet venni! ebben segít az 
emberi erőforrások Minisztériumának 
pénzbeli és könyves támogatása. Annak 
érdekében, hogy a kezdeményezés még ha-
tékonyabb legyen, az egyesület olyan helye-
ken kíván árusítani, amelyeket képtelenség 
elkerülni.

– A végállomások, a közlekedési csomó-
pontok mind jó helyek – véli Veress Márton. 
– Iskolába jövet-menet ránk csodálkoznak a 
gyerekek.

Miért is csodálkoznak rá egy könyvárus-
ra? Mert az egyesület tagjai nem ingatag 
kempingasztalra halmozzák a köteteket, 
hanem társszekérről vagy éppen a motor 
és a kisteherautó házasságából született 
Piaggióról kínálják a magas és a szórakoz-
tató irodalmat. Pontosabban nem csupán 
árulni fognak, hanem – pedagógusok és 
pedagógia szakos egyetemisták lévén – sze-
mélyre szabva ajánlanak könyvet az érdek-
lődőknek.

– emellett, ha valaki olyat rendel, ami 
nincs készleten, huszonnégy órán belül szál-
lítjuk az adott pontra – ígéri az egyesület 
koordinátora.

Veress Márton azt is elmondta, hogy 
Ughy Attila polgármester lelkesen fogadta 
az ötletüket, de társszekér helyett inkább az 
említett Piaggiót ajánlotta.

így már mindenki tudni fogja, aki a 
szarvascsárda téren, a Béke téren vagy 
szombatonként a Havanna-lakótelepi piacon 
jártában meglátja a furcsa kis olasz teherjár-
művet, hogy az mi célt szolgál.

„egy olasz példa bizonyítja az 
egyesület ötletének életképességét. 
Antonio la Cava nyugdíjas tanárról 
nehezen állítható, hogy a pénz miatt 
foglalkozna a könyvekkel. A jövő-
re 70 éves idős úr minikönyvtárrá 
alakított háromkerekű járgányával 
járja matera környékét Basilicata 
tartományban (amely a csizma sar-
kantyújánál van), hogy maga köré, 
a könyvek köré gyűjtse az embere-
ket. és ahogy az egy ilyen emberrel 
történhet olaszországban – tegyük 
hozzá, dél-olaszországban –, sok-
sok szép történettel gyarapodott 
könyves túrái, hétköznapjai alatt. 
(olaszforum.blog.hu) 

Ê ditzendy

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� Az első világháború 
adriai hadszínterének 
egyik fontos hely-

színén kíván emléktáblát 
állítani a Vasvári pál pol-
gári Egyesület az elsüly-
lyedt sMs Zenta hadihajó 
áldozatainak és túlélőinek. 
Ezzel Montenegróban 
folytatná azt a centenáriumi 
megemlékezéssorozatot, 
amelyet a Vasvári-napokkal 
itthon elkezdett. 

KeréKgyártó györgy   

– Katonacsaládból származom, erede-
tileg én is katonai pályára készültem. 
Az életem másfelé kanyarodott, de a 
katonai hagyományőrzés a hobbim, 
a szenvedélyem. Ugyanakkor hajózni 
is szeretek, az Adria pedig tele van az 
első világháború emlékeivel – avatott 
be Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Polgári 
egyesület elnöke, aki érdeklődésének 
köszönhetően bukkant rá a magyar 
hadtörténet egy fontos emlékére, az el-
süllyedt sMs Zenta hadihajóra.

Egy cIrKÁLó 
NyoMÁBAN
– Az adriai hadszíntér azért különle-
ges az első világháború történetében, 
mert az Osztrák–Magyar Monarchia itt 
győzelmek sorát aratta, ha veszteségek 
árán is, de ellenállt az innen érkező tá-
madásoknak. gyakorlatilag megvédte 
a 2013 kilométeres saját partszakaszt, 
megszerezve az Adria feletti uralmat.  
Az sMs Zenta, amely az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia rombolóval védett cir-
kálója volt, Pulában épült. 1900–1901-
ben Kínáig is eljutott, ahol részt vett a 
bokszerlázadás leverésében, és segítsé-
get nyújtott az ott diplomáciai szolgá-
latot teljesítők kimenekítésében. A hajó 
akkori parancsnoka a Peking melletti 
összecsapásokban vesztette életét. Ti-
zenhárom év múlva, 1914-ben a Zenta 
adta le a háború első lövését. Augusztus 
16-án rombolójával, az Ulánnal szolgá-
latot teljesített, amikor egy 17 hajóból 
álló ellenséges francia–angol hajóraj 
támadta meg. A Zenta akkori parancs-
noka, Pachner Pál felvette a küzdelmet 
a túlerővel. Amikor a franciák meg-
adásra szólították fel, ő felvonta a harci 
lobogót, visszautasította a megadást. A 
rombolóját sikeresen segítette a Zenta a 
menekülésben. A küzdelemben azon-
ban a kiöregedett hajó alulmaradt, 
miután a találatok mozgásképtelenné 
tették, addig lőtték, amíg elsüllyedt. A 
franciák a hadijogban is előírt mentést 
elmulasztva elhagyták az ütközet he-

lyét. A túlélők magukra maradtak, aki 
bírta, az ötórai úszás után ért partot. 
százhetvenhárman merültek a Zentával 
hullámsírba – mesélte Tóth Kálmán, 
aki e küzdelmet a történelemből ismer-
ve kezdett a montenegrói partok köze-
lében kutatni. Célja az első pillanattól 
az volt, hogy emléket állítson a hősök-
nek és a túlélőknek. 

– Tudtam, hogy volt olyan magyar 

kutatócsoport, amelyik megtalálta a 
Zentát Budva közelében, de ők nem 
adtak információt. Végül is helyi búvá-
rok segítettek, ők ismerték a területet. 
Amikor azonban híre ment, hogy mit 
akarunk, a hatóságok megtalálták a 
módját, hogy kiutasítsanak bennünket 
az akkor még egy országnak számító 
szerbia-Montenegróból. A horvát ha-
tárról visszafordulva, éjjel tértünk visz-

sza, hogy megkoszorúzzuk a helyszínt.

EMLéKúsZÁs
A helyzet azóta változott, a független-
né vált Montenegró (Crna gora) már 
készségesebben áll az ügyhöz, de a 
szervezés azért továbbra is nehéz.

– Természetesen arra törekszünk, 
hogy bármilyen megemlékezést szer-
vezünk, az hivatalos keretek között 

történjék. A Honvédelmi Minisztérium 
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús 
Kegyeleti Főosztálya támogat bennün-
ket. A tervek szerint a minisztérium 
helyezne el egy emléktáblát azon a he-
lyen, ahol a túlélők partot értek, és a 
fogságból szabadulásuk után egy kápol-
nát emeltek. Montenegrói részről nem 
ilyen egyszerű a helyzet: hol támogat-
nak, hol kivárnak, de az is előfordult, 
hogy az ügyben illetékes polgármestert 
azért nem találtuk, mert ideiglenesen 
letartóztatták. De nem adtuk fel, és úgy 
tűnik, célegyenesbe fordult az ügy – 
magyarázta az egyesület elnöke.

egyelőre nem érkezett egyértelmű 
ígéret arra, hogy a minisztérium az 
sMs Zenta elsüllyedésének emléknap-
ján, vagyis augusztus 16-án elhelyez-
heti a tervezett emléktáblát, a monte-
negrói fél ezt szeptemberre halasztaná. 
ennek ellenére lesz megemlékezés a 
helyszínen.

− A hivatalos feljegyzések szerint a 
Zenta 9.40-kor süllyedt el. Mi ugyan-
csak 9.40-kor, hajóról rajtolva, úszva 
tesszük meg ugyanazt a távot, amelyet 
a bajba jutott tengerészek száz évvel ez-
előtt. nagyjából öt kilométeres távról 
van szó. szeretnénk, ha ez az emlék-
úszás hagyománnyá válna.

KALANdoZÁs 
AZ AdrIÁN
– A tervünk sokkal több, mint egyszeri 
megemlékezés – árulta el a főszervező. 

A Vasvári Pál Polgári egyesület az 
adriai események felidézését az idei 
Vasvári Pál napok keretében rendezett 
Kárpát-medencei tanulmányi verseny-
ben kezdte Pestszentimrén, és csaták 
helyszíneinek felkutatásával folytatná.

– A négyéves világháború centená-
riuma is négy évet ölel fel. szeretnénk, 
ha ebből a megemlékezésből tradíció 
válna, ugyanakkor arra is törekszünk, 
hogy az adriai hadszíntér egy-egy újabb 
helyszínét mutassuk be az adott évben. 
Katonai hagyományőrzőként fontosnak 
tartom, hogy a fiatalok minél többet 
tudjanak meg erről a hadszíntérről, 
az itteni eseményekről, hiszen, mint 
mondtam, ez egy győzelmes szakasza a 
magyar történelemnek, így pozitív pél-
da lehet számukra. 

„Az adriai hadszíntér azért 
különleges az első világhá-
ború történetében, mert az 
osztrák–magyar monarchia 
itt győzelmek sorát aratta, ha 
veszteségek árán is, de ellen-
állt az innen érkező támadá-
soknak. gyakorlatilag meg-
védte a 2013 kilométeres saját 
partszakaszt, megszerezve az 
Adria feletti uralmat.”

az adriai 
hadszíntér 
emléke
Tengerészhősök tiszteletére szervez emlékúszást 
Montenegróban a Vasvári Pál Polgári Egyesület

MOBIL KÖnyV 
A HAVAnnán
ha azt írom: mozgókönyv, valószínűleg furcsa képzet támad kinek-kinek 
a fejében, mégis, amikor veress márton tanár urat kérdeztem, minek is 
nevezhetnénk az ötletüket, ő ezt a kifejezést használta. nézzük hát, mi is 
az a mozgókönyv.

1914-ben a zenta hadihajó adta le a világháború első lövését

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse augusztus 21-től
az újságárusoknál!
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Tárlat szent 
Kingáról
lengyelország bemutatkozik címmel 
nyílt kiállítás júliusban a Kondor Béla  
Közösségi házban. A tárlattal a Xviii. 
kerületi lengyel nemzetiségi önkor-
mányzat arról emlékezik meg, hogy 
1292. július 24-én halt meg iv. Béla lá-
nya, Kinga, akit a keresztény egyház 
szentté avatott. lengyelország máig 
védőszentjének tartja a magyar király-
lányt. 

A kiállításon fotókat láthat az érdeklődő a szent 
Kingát ábrázoló, Lengyelországban vagy Ma-
gyarországon található szobrokról, festmények-
ről, grafikákról, amelyek az életéről mesélnek.

árpád-házi szent Kinga esztergomban szü-
letett 1224. március 5-én IV. Béla magyar király 
és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő 
elsőszülött gyermekeként.  Kinga szeretett vol-
na apáca lenni, hogy életét teljesen Istennek 
szentelje, de szülei máshogyan döntöttek sorsá-
ról, és férjet kerestek számára.

Kinga V. Boleszláv lengyel fejedelem hit-
veseként tizenöt évesen lett lengyel királyné. 
Teljes hozományával hozzájárult a tatárok 
elleni védekezéshez, a tatárjárás után pedig 
adományokkal segítette az ország újjáépítését. 
Templomokat, kolostorokat építtetett, köztük 
a stary sącz-i (ószandeci) ferences kolostort. 
Férje halála után ide vonult vissza klarissza 
apácaként, vagyonát pedig szétosztotta a sze-
gények között. 1292. július 24-én halt meg.  
1690-ben VIII. sándor pápa boldoggá, öt évvel 
később XII. Ince Lengyelország egyik védő-
szentjévé tette Kingát. 1999-ben II. János Pál 
pápa Ószandecen avatta őt szentté.

A kiállítás augusztus 7-ig tekinthető meg. 
Ê fe

Kiállítás és 
könyvbemutató 
A Krúdy-kör kiállításmegnyitóval egy-
bekötött zenés irodalmi estet tartott 
július 17-én a zila Kávéházban.

Borombovits Magdolna festőművész tárlatát 
Kanizsa József író, költő, kritikus, a Magyar 
Kultúra Lovagja, a Krúdy gyula Irodalmi Kör 
titkára nyitotta meg. 

A festőművész 15 évig élt Ausztráliában – ak-
koriban úgy mondták, hogy oda disszidált. Ott 
először magániskolákban, majd a melbourne-i 
swinburne University of Art modern festészet 
szakán tanult. 

2000-ben hazajött, és itthon folytatta mű-
vészi pályáját. Megismerkedett simon M. Ve-
ronika Munkácsy Mihály-díjas festővel, akinek 
iskolájában több kurzust is elvégzett, mert úgy 
véli, hogy a tanulást soha nem lehet abbahagy-
ni. Ma már mesterkurzusok korrepetitora.

Borombovits Magdolna gárdonyban él, ott 
alapította meg a Tóparti Festőiskolát, amelyet 
három éve vezet. Közben megnyitotta Buda-
pesten a Benczúr Festőtanodát, ahol jelenleg is 
tanít. 

A megnyitót követően Kanizsa József két 
könyvet mutatott be. először L. Kovács eszter 
Török basa, hol a hasa? című életmódkönyvét. 
A matematikus szerző felállította, bebizonyí-
totta a tételt, miszerint lehet fogyni és meg is 
lehet tartani a kívánatos testsúlyt. nem csupán 
azt írja le, hogy mit evett, és mit nem, hogy mit 
csinált, hanem megpróbálja megmagyarázni a 
hogyanokat, a miérteket is.

A másik bemutatott munka a Beteg vol-
tam, meggyógyultam című könyv volt, amely 
az élő Irodalom – élő Könyv Műhely prózaíró 
pályázatának köszönhetően jelenhetett meg. A 
szerzők gyógyulásuk történetét osztják meg az 
olvasókkal, azt, ahogyan egy-egy súlyos beteg-
ségből megtalálták a kiutat, felépültek, meg-
gyógyultak. 

A műsorban Kerék Benjámin Dominik gi-
tárművész működött közre. 

A tárlat augusztus 18-ig tekinthető meg a 
Zila Kávéházban. 

Ê fe

ügyes kezek 
a vakáció alatt is
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzat idősekért-Fiatalokért Köz-
alapítvány a nyári szünidő alatt is vál-
tozatos programokat kínál a kerületi 
gyerekeknek. 

Diráné Huszár gertrúd, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Idősekért-
Fiatalokért Közalapítvány kuratóriumának 
titkára kiemelten fontosnak tartja olyan progra-
mok szervezését, amelyek a kisebb és a nagyobb 
gyerekeket egyaránt vonzzák.  

– Az alkotóműhely-foglalkozásokon minden 
gyerek szívesen vesz részt – mondta a titkár. – A 
foglalkozásokon sok olyan kézműves technikát 
sajátíthattak már el, amelyekre az óvodában, 
iskolában kevesebb figyelmet tudnak fordítani. 
Megtanulhatják többek között a selyem-, textil-, 
porcelán-, country- és üvegfestés, a batikolás, a 
gyöngyszövés, a mozaik- és agyagcserép- díszí-
tés,  a falikép- és hűtőmágnes-készítés, a táska-
varrás és a dekupázs technikáit. Diráné Huszár 
gertrúd szerint a diákok nagyon ügyesek és 
kreatívak. 

– egy-egy ötletet továbbfejlesztve mindig 
tudnak olyan, kiemelkedően szép munkadara-
bot készíteni, hogy sokszor saját maguk is cso-
dálkoznak, és örömmel nézik az alkotásaikat. 
Amióta megszerettettük a gyerekekkel a kreatív 
hobbi foglalkozásokat, azóta egyre nagyobb az 
igény az ilyen jellegű programokra. nemcsak a 
szabadidő hasznos eltöltésére ösztönözzük őket, 
hanem a szépérzéküket, kreativitásukat, igé-
nyességüket is fejlesztjük. 

A kuratórium titkára elmondta, hogy nagy 
örömet szereznek nekik a gyerekek, amikor 
megmutatják, milyen ajándékokat tudnak már 
saját kezűleg alkotni a szeretteiknek.  

– szívhez szóló ajándékot csak tiszta szívvel, 
szeretettel lehet készíteni, így lesz igazán öröm 
annak is, aki adja, és annak is, aki kapja – tette 
hozzá.  

Ê fe

száz szónak 
is egy a vége: 
Budapest
Kinek ne volna emléke, élménye, véle-
ménye – jó vagy rossz – Budapestről? 
ha van, hát üljön a számítógép elé, 
és nosza, írja meg! Kikötés csak egy: 
mindezt száz szóban tegye. ez a „100 
szóban Budapest” pályázat.

A pályázat ötletét a Chilében immár 14 éve 
meghirdetett „santiago 100 szóban” kezdemé-
nyezés adta. A chilei fővárosban 2001-ben in-
dult a pályázat, amelyre egy legfeljebb száz sza-
vas, santiagóhoz valamilyen módon kapcsolódó 
írással lehetett jelentkezni. A nyertes pályamű-
veket illusztrálták, és köztereken állították ki. 
Mára a kiírásra évente csaknem 50 ezer történet 
érkezik, és a latin-amerikai ország legfontosabb 
irodalmi pályázatává nőtte ki magát. 

Az alapgondolat a budapesti felhívás eseté-
ben is az volt, hogy minél több embert ösztö-
nözzenek írásra, továbbá elősegítsék a napi ló-
tás-futás mellett az „irodalmi pihenőket”. így 
fogalmaznak a szervező Mindspace nonprofit 
Kft. munkatársai.

Az okos városokért dolgozó Mindspace egy 
chilei csapattal közösen szervezi a 100 szóban 
Budapestet. A felhívásnak megfelelően bárki 
írhat arról, mit jelent számára a város, milyen 
története, emléke, érzése, benyomása van Buda-
pestről, annak tereiről, eseményeiről, lakosairól. 
Az egyedüli megkötés a terjedelem: azaz össze-
sen száz szó. A műfaj és a téma szabadon vá-
lasztható, a műveket szeptember 1-jéig várják.

egy pályázó öt munkával indulhat, a szöve-
geket háromtagú zsűri – Winkler nóra, Hajós 
András és szőllőssy Balázs, a Fiatal írók szövet-
ségének tagja – bírálja el. A verseny végén nem-
csak a dobogósokat, de a legjobb tizenkettőt is 
kihirdetik. ezekből a művekből kiadvány ké-
szül, sőt plakátokon, járművek oldalán, képes-
lapokon és pólókon is megjelennek a szövegek. 
Részletek a www.100szobanbudapest.hu olda-
lon. 

Ê (dia)

Megtalálni az élet útját
Az élet útját avatta fel Böjte Csaba július 19-én az erdélyi szovátán. A meditációs 
park fotóit – ahogyan Csaba testvér új könyvének illusztrációit – váradi levente 
készítette, aki nem először dolgozott együtt a ferences szerzetessel.

A németszármazású Polgárok egyesületének 
idén nyolcéves kórusa már harmadszor utazha-
tott fellépésre Bajorországba, ahol ezúttal már két 
városban is jártak. Az idei első, július 10-i fellépés 
igen emlékezetes marad a kórus számára, hiszen 
a híres müncheni Hofbräuhausban volt alkal-
muk énekelni. A sörház címertermében tartotta 
a müncheni Bajor–Magyar Fórum az éves köz-
gyűlését, és a kórus az ez alkalomból rendezett 
ünnepségre kapott meghívást. „Wir wünschen 
dir viel segen” – énekelték először a népszerű 
bajor köszöntőt, majd magyarországi német nép-
dalcsokrot adtak elő, végül pedig a „Tief drin in 
Böhmerwald”, illetve a „so lang der alte Peter” 
dal hangzott el. ezeket a közönség már a kórus-
sal együtt énekelte. Két magyar népdalt énekeltek 
még, amelyeket dr. Hollósi Mihály, a Magyar–
Bajor Baráti Társaság elnöke klarinéton, Balogh 
József tárogatón kísért.

Másnap a kerület testvérvárosába, Rodingba 
utaztak a kórus tagjai, ahol egészen más jellegű 
fellépés várta őket, hiszen templomi koncerten 
énekelhettek. Holger Kruschina atyának, a helyi 
Vokalensemble Hubert Velten kórus vezetőjének 
a meghívására július 11-én közös koncertet ad-
tak a Bajor-erdőben található, gyógyforrásáról is 
híres Heilbrünnl templomában. A Liederschatz 
kórus egyházi dalokat 2010 karácsonyán vett 
először a repertoárjába, és a különböző egyhá-
zi ünnepekre, illetve kórustalálkozókra ma már 
több mint 70 dal közül válogathatnak. A vendég-
látó férfikarral a koncert végén közösen előadott 
ének igen nagy élmény volt a nagy többségében 
nők alkotta kórus számára, hiszen Franz schu-
bert Zum sanctus című vegyeskari művét éne-
kelhették, amelyet nagyné dr. szabó Zsuzsanna, 
a Liederschatz vezetője választott. 

Ê városkép

A Liederschatz Bajorországban
münchenben és rodingban is nagy sikerrel vendégszerepelt a kerületi illetőségű 
liederschatz kórus.

„Végtelen szomorú szívvel olvasom, hallom itt is, 
ott is, hogy lám-lám, milyen rossz világban élünk! 
Fiatalok, nyugdíjas idősek, nagyon sokan, minden-
féle rendű, rangú ember veszi a bátorságot, hogy 
ezt az egész világot, úgy, ahogyan van, tudósokkal, 
művészekkel, államférfiakkal, egyházakkal min-
denestül egy kalap alá véve summásan leszólják, 
mocskolják, ócsárolják – írja legújabb, A minden-
napi kenyérnél is fontosabb a remény című köny-
vének előszavában Böjte Csaba ferences testvér, 
majd így folytatja: – Az ördög, sajnos, munkáját 
oly eredményesen végzi, hogy nagyon sokan világ-
végi hangulatban tengetik életüket, önként vállalt 
semmittevésben várják az összeomlást, a tétlen elé-
gedetlenkedésben, meddő siránkozásban való meg-
semmisülést, egyszóval a teremtő Isten kudarcát. 
én hiszek ebben a csodálatos világban!”

A frissen megjelent kötet, különösen e biztató 
szavakkal kínálva – csakúgy, mint Böjte Csaba ko-
rábbi könyvei – bizonyára sokak érdeklődésére tart 
számot.  Kerületi vonatkozása e munkának, hogy 
illusztrációit az a fiatal fotós készítette, aki nem 
először dolgozott együtt Csaba testvérrel: kollé-
gánk, Váradi Levente, a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. munkatársa, aki tavaly december-
ben a Kondor Béla Közösségi Házban szervezett jó-
tékonysági kiállítást és árverést a Csaba testvér által 
alapított, erdélyi gyermekvédelmi központokat mű-
ködtető Dévai szent Ferenc Alapítvány javára.

– szerettem volna, ha a 2007-ben elkezdett 
munkám kiteljesedik abban, hogy bemutatha-
tom a teljes dévai történetet: honnan jönnek, és 
hova tartanak Csaba testvér gyermekei – mondta 
Váradi Levente. – szívesen bemutatnék mindent, 
az erdélyi putriktól egészen a kolozsvári egye-
temekig, de a teljes anyag financiális okokból 
sajnos soha nem készül el, csak egy-két szemel-
vény. 

ennek első kézzelfogható terméke Böjte Csa-
ba 2012-ben megjelent, A szeretet bölcsője – A 
házasság mérföldkövei című kötete volt, amelyet 
Váradi Levente fotósorozata illusztrált. ezek a 
fotók kerültek most egy meditációs park tábláira, 
amelyet július 19-én szenteltek fel élet útja elne-
vezéssel erdélyben, a szovátai gyermekvédelmi 
központ kertjében.

– Az élet útja egy 18 állomásból álló zarán-
dokút – magyarázta Váradi Levente. – Az ál-
lomásokon táblákat helyzetek el Csaba testvér 
egy-egy gondolatával, ami segíti az elmélkedést a 
házasságról. ezeket a gondolatokat az én fotóim 
illusztrálják. Háttérszerelő vagyok ebben a cso-
dálatos történetben, de büszke vagyok arra, hogy 
én kerülhettem bele.

A közös munka Böjte Csabával folytatódik. 
Mint Váradi Levente elmondta, a most megjelent 
könyvet a tervek szerint újabbak követik.

Ê Kerékgyártó györgy
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CSATORNA  
NYITÁSI AKCIÓ

ENGEDMÉNY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK DÍJÁBÓL
A tervezési feladatokat 22000 Ft + ÁFA áron; 
a kivitelezési munkákat 7200 Ft /folyóméter + ÁFA helyett, 
MOST CSAK 6500 Ft /folyóméter + ÁFA irányáron vállaljuk.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL VÁLLALJA 
AZ ÉPÜLŐ SZENNYVÍZHÁLÓZATHOZ CSATLAKOZÁS SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁIT

Az akció időtartama:  2014. május 5. – 2014. augusztus 31.

ÉRDEKLŐDJÖN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON 
AZ ELÉRHETŐSÉGEK EGYIKÉN, VAGY 
KERESSEN MINKET FOGADÓIDŐBEN!

Személyes ügyfélszolgálat: Ügyfélfogadási idő:
Cím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Hétfő: 8:00-18:00
Telefonszám: 06-30-549-69-22 K-Sz-Cs: 8:00-16:00
E-mail cím: ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu Péntek: 8:00-13:00

Az akcióban való részvétel feltételei:
   A tervezési és kivitelezési szolgáltatás Városgazdától történő megrendelése az akció időtartama alatt
   30000 Ft készpénz előleg befizetése társaságunk pénztárában

10%
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n 2 éve foglalkozom műkörömépítéssel és manikűrözéssel. Nyugodt, könnyen 

megközelíthető helyen vállalom a zselés vagy géllakkos körmök elkészítését.  
Tel.: 0620/237-2344

n gyógymasszőr vállalja mozgásszervi problémák kezelését és kimozgatást gyógyító 
és megelőző célból, legyen az ízületi elváltozás vagy izomműködési probléma. Terápiás és 
svédmasszázs kezelés egyaránt választható. Tel.: 0620/288-7579 

n teleKhAtáron BelÜli SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉST VÁLLALJUK! Ács – 
Kőműves munkákat, új–régi tetők javítását–építését, lapos tetők szigetelését, külső-belső 
szigetelést, lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–Betonozást, Festést-
Mázolást-Tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét bármely napján. 20% - 
kedvezménnyel!  Tel: 06-20-396-06-93 

n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám 
alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-
0797, 06-20-922-1629

n faKivágás Kertrendezés! KertéPÍtés, teleKtisztÍtás, 
fűvesÍtés, gyePszőnyegezés, sövénynyÍrás. minden ami Kert, 
valamint laKóHázaK és KiseBB- nagyoBB családi HázaK festését 
szigetelését vállalunK. tel.: 06-20-417-9369

n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás 
technika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n tűzifa aKció! akác: 2250/q, tölgy: 2150/q, Bükk: 2150/q. igény 
szerint hasítva erdészettől garantált mennyiség. rendelés felvétel: 7.00-
20.00-ig, szállítás hétfőtől szombatig. tel.: 06-30-639-2577

n megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-
30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

n Kaiser viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok 
és tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés 
tervezéstől a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

n laKásfelÚjÍtás! Kőműves, burkoló, festő, ács, tetőfedő munkák! 
víz, fűtés, villanyszerelés, nyílászárók cseréje. tetőtér beépítés. 
Homlokzati hőszigetelés, hő hidak megszüntetése. tervezés! 
éPületenergetiKai tanÚsÍtvány! Bővebb info: www.architektimmo.
hu tel: 258-4892 mobil: 06 20 915 4433

n hőszigetelés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! 
Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes 
munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n AsztAlos JAvÍtást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI 
FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-
579-533, 06-1-284-92-13

n metszés, Permetezés, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, 
FŰKASZÁLÁS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS 
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 06-
20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

n szőnyegtisztÍtás, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n ABlAK, AJtó, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

n ingAtlAn FelÚJÍtás! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS, 
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁS-
SZÁLLÍTÁS. 06-20-259-6319, 061-781-4021

n vÍzszerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, 
CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS 
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES 
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

ingAtlAn/elAdó-KiAdó

n őrzött Parkolók a Havannán a vörösmarty és Barcsay utcában. 
fizetési kedvezményekkel! érdeklődés : városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. tel: 290-3165   vagy a helyszínen. tiszteljen meg 
bizalmával!

n Xviii. eladó – kiadó lakást, családi házat keresek, lehet felújítandó is. Hívását előre is 
köszönöm. T.: 06-20-3974-055

n Xvii. KerÜleti (RÁKOSHEGY) 50M2-ES ÉTKEZŐ KONYHÁS, 2 HÁLÓSZOBÁS, 
ÖSSZKÖZMŰVES 250M2-ES SAJÁT KERTES HÁZAM, ÁSOT KÚTTAL LAKATOS TELEPI 
LAKÁSRA CSERÉLEM, VAGY ELADOM 6.9M. TEL.: 0670/366-8059

régiség/mŰtárgy

n Pappné szilvia műtárgy szakbecsüs díjtalan kiszállással, becsléssel 
vásárol mindenféle régiséget, szobrokat, festményeket, díszórákat, 
dísztárgyakat, ezüstöt, aranyat, bútorokat, könyveket és teljes 
hagyatékot. tel.: 06-20-465-1961, 06-70-942-0806, 06-1-293-1759

 oKtAtás
n mAtemAtiKáBól, FIZIKÁBÓL KORREPETÁLÁST, PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST 

VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI LEHET: 
06-1-294-5985

n mAtemAtiKA pótvizsgára intenzív felkészítés, felépített tematikával, 20 éves tapasztalattal 
rendelkező mérnőktanárnál. Az órák 60 percesek. “A tudásért dolgozni kell” Tel.: 0620/288-
7579 

 társKereső
n 69 éves, 168 magas házias nő vagyok. Megismerkednék természetet kedvelő, kocsival 

rendelkező férfivel tartós kapcsolat céljából. 06/30/923-7423

 állás
n Belga élelmiszeripari cég keres 3 műszakos munkarendbe, Budapest 18.kerületben, 

elsősorban speciális ostyarúd sütőgép kezelésére női munkaerőt. Jelentkezés önéletrajz 
küldésével az alábbi címre, ill. e-mail címre lehet: H-1186 Budapest, Besence utca 4-6.; 
e-mailben: eva.tothne@bakeryworld.hu

n A vándor óvoda Kindergarten Vándor keres 1 fő német nemzetiségi  óvodapedagógust 
határozatlan időre 2014.08.25.-i kezdéssel. Jelentkezni lehet:-e mailben: vandorov@
enternet.hu,vagy a 2908-299 telefonszámon az óvodavezetőnél: Szlezákné Czirják Juditnál 
2014.08.21.-ig.

 KirándUlás
n Xviii.ker. szentlőrinci ltp. Nyugdíjas Klub 2014 szeptember 13-án  (szombaton) 

egy napos kirándulást szervez Bp. – Kecskemét – Szeged – Szabadka (Szerbia) útvonalon. 
Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas társunkat.. Érdeklődni lehet: Hidasi Oszkárnénál 
291-6803. sz. telefonon.

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!
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HIrdEssEn
lApunkBAn!

Hirdetésfelvétel telefonon:  
+36 30/954-2025;  

e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu



Városkép p 2014. augusztus 6. XXIII. évfolyam 13. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

14 Mindenki megtalálta az érdeklődésének megfelelő elfoglaltságotKUltÚRA

� A pestszentlőrinc-
pestszentimre 
Önkormányzat 

Idősekért-Fiatalokért 
Közalapítvány idén is 
szervezett alkotótábort 
a nagy családban élő, 
hátrányos szociális 
helyzetű kerületi gyer-
mekeknek. A helyszín 
ezúttal a festői szép-
ségű Balatonfenyves 
egyik korszerűen fel-
szerelt vízparti tábor-
helye volt. 

 füleP erzséBet   

A XVIII. kerületi diákok, ahogy 
megérkeztek a táborba, szinte 
azonnal fürödni indultak a Ba-
latonba, a strandolást követően 
pedig vidám tábornyitó estet 
töltöttek el a körösfői gyerekek-
kel és pedagógusaikkal. A kö-
vetkező napokban sem unatkoz-
hatott senki, mert többek között 
kézműves foglalkozás, sport, 
kirándulás, pecázás szerepelt 
a programban. Házhoz ment a 
szegedi Miniszínház, a musical 
show keretében pedig egy ezer-
fős partisátorban retrokoncerten 
vehettek részt a fiatalok. nem 
maradt ki az esti programok 
közül a táborok igazi hangulatát 
megadó tábortűz és szalonnasü-
tés sem. 

Diráné Huszár gertrúd tá-
borvezető, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
Idősekért-Fiatalokért Közala-
pítvány kuratóriumának titkára 
elmondta, hogy kerületszerte 
egyre nagyobb az érdeklődés a 
rendezvényeik iránt. Igen nép-
szerűek a gyerekek körében az 
alkotóműhely-foglalkozások, a 
nyári tábor iránt pedig akkora 
az érdeklődés, hogy idén már 
két turnust szerveztek a Bala-
tonnál.  

KÖZÖs 
TÁBoroZÁs
– A jövő nyáron szeretnénk 
szponzori segítséget is igénybe 
venni, hogy több turnust tud-
junk indítani, mert a táborra 
jelentkezők magas létszáma 

indokolná ezt – hangsúlyozta 
a titkár. – A nagycsaládosok 
szent Lőrinc egyesülete segít 
nekünk abban, hogy valóban a 
szociálisan hátrányos helyzetű 
gyerekek jussanak táborozá-
si lehetőséghez. Örömmel tölt 
el, hogy rendszeresen kapunk 
köszönőlevelet a szülőktől, 
nagyszülőktől és a kerületi pe-
dagógusoktól. Az alapítvány 
együttműködik a kerületi diák-
önkormányzattal, amely erre az 
időszakra szervezte a nemzetkö-
zi tábort Balatonfenyvesre.

A körösfői Kós Károly álta-
lános Iskola igazgatója, Antal 
István is elkísérte diákjait a 
balatonfenyvesi táborba.  

– Lassan négy éve, hogy ta-
nulóink festői környezetben 
üdülhetnek a Balaton partján 
– mondta az igazgató. – A di-
ákjaink egy része még soha nem 
látta a Balatont, többen Magyar-
országon sem jártak. 

– A XVIII. kerületi és a 
körösfői gyerekek hamar meg-
barátkoztak egymással a közös 
programokon – vette át a szót 

Péntek éva pedagógus. – na-
gyon jók voltak a kézügyessé-
get, türelmet igénylő kézműves 
foglalkozások. Tanulóink sok-
féle új alapanyaggal találkoztak, 
és eddig ismeretlen kézműves 
technikákat sajátíthattak el. 
Kellemesek voltak a progra-
mok, ugyanakkor felejthetetlen 
(rém)élmény marad az éjszakai 
őrjáratozás a folyosón, hogy a 
túlpörgött kamaszok szobáit 
zajtalanítsuk. Hazautazásunk 
előtt a szervezők szendvicseket 
készítettek, és a táborozás alatt 

festett pólókat, táblákat, gyön-
gyös karkötőket megkaptuk 
ajándékba. szeretnénk majd mi 
is hasonlóan élménydús pilla-
natokkal megörvendeztetni a 
hozzánk ellátogató testvérvárosi 
diákokat, pedagógusokat.

TÁBorI éLMéNyEK
– Második alkalommal vet-
tem részt a táborban, először 
Balatonakaliban, most pedig 
itt, Balatonfenyvesen – mondta 
Péntek Kicső-Virág VI. osztá-
lyos körösfői diák. – nagyon 

tetszett a szállás, de még jobban 
a társaság, akikkel együtt lehet-
tem. esténként „kivertük a biz-
tosítékot” a felügyelőinknél, ami 
izgi volt.

– nem először vettem részt 
a táborozásban, így nagyon 
örülök, hogy ebben az évben is 
meghívtak a Balatonra – foly-
tatta Kovács Márk V. osztályos 
körösfői tanuló. – nagyon jó 
volt az ellátás, a „kaja”, a társa-
ság, és sok új barátot szereztem. 

– gyermekeim, Fruzsina, 
Tamara, Kristóf nevében sze-
retném megköszönni a táboro-
zási lehetőséget – fogalmazott 
Bellusz Magdolna. – nagyon jól 
érezték magukat, annak ellené-
re, hogy az időjárás nem mindig 
volt kedvező. Amikor hazajöt-
tek, sokat meséltek a táborról, és 
boldogan mutatták meg az álta-
luk festett pólókat.

– Patrik és Bence élmény-
beszámolót tartott itthon, így 
hallottunk a pecázásról éppúgy, 
mint a kézművességről vagy a 
közös játékokról, a sütögetésről, 
a színházi programról – mondta 
sásdiné T. Mónika. – Köszönet 
illeti a szervezőket a családias 
légkör megteremtéséért és a re-
mek programokért. A gyereke-
im jövőre is szeretnének részt 
venni a táborozáson.

– Azért tetszett a tábor, mert 
színes volt a program, és mind-
egyik nagyon lefoglalt. Többek 
között lehetett horgászni, für-
deni, kézműveskedni, kirán-
dultunk, sportoltunk, finom 
ételeket ettünk, édességeket 
készítettünk, és fagylaltoztunk 
is – mesélte Makai nikolett, a 
sztehlo iskola V. osztályos di-
ákja. 

 Közös 
táBorozás 
A XVIII. kerületi és a 
körösfői testvérváros-
ból érkező diákok az 
önkormányzat támoga-
tásával évek óta együtt 
táboroznak a Balaton-
nál. A gyerekek mindig 
remekül érzik magukat, 
és alig várják a következő 
nyarat, hogy újra együtt 
tölthessenek el egy hetet 
az alkotótáborban.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

ha nyár, akkor 
irány a balaton!
Közösen táboroztak körösfői és kerületi diákok 

a diákok a strandolást követően vidám tábornyitó estet töltöttek el együtt

A modern, egyszer használatos tárgyak világá-
ban reneszánszát éli a kézművesség. Az embe-
ri kéz alkotásai nem csupán a létrehozóiknak 
szereznek örömöt, miközben azokat készítik, 
hanem a felhasználók mindennapjait is szebbé 
teszik. A kézműves technikával alkotott haszná-
lati tárgyakat ugyanakkor csak az tudja igazán 

értékelni, aki ismeri az elkészítés módját, folya-
matát és jellegzetességeit. Aki maga is az alkotás 
útjára lép, arra az önkifejezés egy új formája és 
új élmények várnak.

TÖBB, MINT ALKoTÁs
A képzőművészet iránt érdeklődők és az alkotni 

vágyók számára 2013 vége óta működik kerámia-
szakkör a kerületben. A foglalkozásokat minden 
péntek délután nádasdi Mihály szobrászművész 
vezeti a Fehéren Feketén galériában. 

– Az idejárók kiélhetik a kreativitásukat, és 
feltöltődhetnek az alkotás örömével. emellett 
elméleti tudást is szerezhetnek, mivel a foglal-
kozásokon művészettörténeti áttekintés is van, 
szót ejtünk a korszakokról és a stílusokról. A 
szakkör tagjai ezenfelül egymás munkáiból is 
inspirációt nyerhetnek – mesélte a galéria veze-
tője.

A foglalkozásokon a szakértelem és a segítség 
nem csak szóban érkezik – a szobrászművész 
oda-odamegy a tanoncok asztalához, és egy-két 
szakszerű mozdulattal formálja, alakítja a ké-
szülő tárgyakat.

csILINgELŐ égETés
Vázák, edények, figurák – mindenki a saját ízlé-
se és képessége szerint alkothat. nádasdi Mihály 
elmondta, hogy a szakkör ingyenes, az agya-
got önkormányzati támogatással szerzik be.  
– Az agyagból az első égetés során kerámia lesz, 
ami egy nagyon izgalmas folyamat. A kemencé-
ből hirtelen kivéve a forró tárgyak különleges csi-
lingeléssel pattognak a levegőn, és néhány tárgy 
még évek múlva is hallatja olykor ezt a különleges 
hangot – mesélte Markovics Tímea keramikus, 
aki néhány hónapja csatlakozott a szakkörhöz, 
és azonnal megkedvelte a társaságot. – érdekes 
számomra, hogy itt a foglalkozásokon csak kézzel 
lehet dolgozni, hiszen én a munkám során általá-
ban korongot is használok. Főként dísztárgyakat 
készítek, és szeretem az aprólékosan elkészített 
darabokat. egy-egy tárgyon órákon át képes va-
gyok dolgozni.

Az első égetés után lehetőség van a tárgyak 
kifestésére, amit egy második, úgynevezett má-
zas égetés követ, ekkor jönnek elő a máz végle-
ges színei, a tárgy ekkor nyeri el végső formáját. 
Az elkészített műveket mindenki hazaviheti. A 
szakkörön családias a fogadtatás, kisgyerekektől a 
nyugdíjasokig mindenkit szívesen látnak. Mindig 
van olyan résztvevő, aki nem érkezik üres kézzel, 
így az asztalon innivaló és harapnivaló is akad.

Ê csernai mariann

HA nyáR, AKKoR 
KeRtmozi
egy este még hátravan a madách Film-
klub nyári Bókay-kerti vetítéssorozatából. 
Kardos gábor főszervező szerint ezeken 
a moziestéken egyre több az új látogató, 
és egyre több a fiatal.

gyerünk a moziba ki! – ezt választotta szlogenjéül 
a Madách Filmklub, amikor három évvel ezelőtt 
Kardos gábor önkormányzati képviselővel, a klub 
ötletgazdájával az élen úgy döntöttek a szervezők, 
hogy a 2005 óta rendszeresen megszervezett vetí-
téssorozatot nyárra kiviszik a Bókay-kertbe. A klub 
alapításával pedig az volt a céljuk, hogy újra meg-
honosítsák a közösségi mozizást abban a kerület-
ben, amely hajdan számos kedvelt filmszínházzal 
büszkélkedhetett. Az egykor nagy népszerűségnek 
örvendő kertmozikra emlékező Bókay-kerti vetíté-
sek sikeresek, hiszen szép számmal érkeznek nézők 
a szabadtéri színpad nézőterére.

– egyre több új arc tűnik fel, és egyre több a fiatal 
nézőnk. Az idei első két vetítés nagyon jól sikerült, 
alkalmanként mintegy 150 látogatónk volt – számolt 
be a tapasztalatokról Kardos gábor. − Családok is 
érkeznek, és aminek én külön örülök, az az, hogy a 
kerékpárosok is egyre nagyobb számban látogatják 
az előadásokat. Jó érzés az is, ha a vetítések utáni be-
szélgetések során azzal jön oda hozzám valaki: „gá-
bor, igaza volt, gyönyörű a Bókay-kert.”

A főszervező azt is elmondta, hogy a nyári vetí-
téssorozatok végén gyakran kérdezik meg a vendé-
gek, hogy lesz-e még ilyen este.

– ezért felmerült, hogy a következő években 
esetleg érdemes volna négy helyett öt vetítést tarta-
ni. Fontolgatjuk az ötletet.

Az idei sorozat július 19-én kezdődött, az utolsó 
előadást pedig augusztus 9-én, szombaton tartják 
(esőnap: vasárnap), amikor egy igazi nagy hollywoo-
di klasszikust, a Korda testvérek, Bíró Lajos és Rózsa 
Miklós révén jelentős mértékben magyar kötődésű 
kalandfilmet, A bagdadi tolvajt láthatja a közönség. 
Az ingyenes vetítés este fél kilenckor kezdődik.

(kgy)

ALKOTásRA FeL!
Kezdők és profik agyagozhatnak együtt péntekenként a Fehéren Feketén galé-
riában. A szakkörhöz folyamatosan lehet csatlakozni.
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15HelytöRténetSzáz évvel ezelőtt tört ki az első világháború

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
gyűjtemény kerületünk egyetlen múzeumi 
működési engedéllyel rendelkező forrás-
őrző intézménye. A gyűjtemény munka-
társai a hely- és oktatástörténeti anyagok, 
emlékek egybegyűjtésével, megőrzésével, 
valamint azok bemutatásával foglalkoznak. 
Tevékenységük során mindemellett aktív 
szerepet vállalnak a kerületi oktatásban is, 
a tanév alatt interaktív múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, il-
letve játékos helytörténeti vetélkedők kere-
tében hozzák közelebb hozzájuk kerületünk 
múltját.

A múzeum évek óta rendez elsősorban 

ismeretterjesztésre és közösségformálásra 
szolgáló helytörténeti vetélkedőket, amelyek 
– nem hagyományos formában – egész osz-
tályközösségeket szólítanak meg. ezekhez a 
versenyekhez nincs szükség előzetes felké-
szülésre, a kvízjátékban minden jelentkező 
iskola összemérheti a tudását.

– A helytörténeti vetélkedőt általában egy 
adott témát feldolgozó kiállítás vagy plakát-
sorozat alapján állítjuk össze és juttatjuk el 
a jelentkező iskoláknak – mondta Heilauf 
Zsuzsanna történész, a helytörténeti gyűjte-
mény vezetője. – egy-egy kiállítás általában 
pár hetet tölt az adott iskolában, ami alatt 
a diákok alaposan tanulmányozhatják az 

anyagot, és kitölthetik a különböző korosz-
tályoknak készített feladatlapokat. 

A kérdéssorokat mindig korosztályonként 
állítják össze a muzeológusok, összhangban 
a diákok írás- és olvasáskészségével, az ér-
tékelés során viszont iskolánként választják 
ki a legeredményesebb osztályokat. Ugyan-
akkor, mint Heilauf Zsuzsanna elmondta, 
nem csak a feladatlapok készítésekor veszik 
figyelembe a tanulók tudásszintjét.

– Fontos, hogy a kiállítási anyag össze-
állításakor is szem előtt tartsuk a diákok 
beszéd- és szövegértését, hiszen rengeteg 
általunk használt szó jelentését nem ismerik 
még. nem az a célunk, hogy értelmező szó-
tár segítségével fejtsék meg a sorokat, hanem 
hogy minden korosztály számára közérthe-
tők legyenek a kiállításaink.

Ê csernai mariann

500 éve győztéK 
le dózsA gyöRgy 
seRegét
dózsa györgy parasztháborújáról kevés – és ellent-
mondásos – forrás maradt fenn az utókor számára. 
nem sokan tudják, de a parasztfelkelés kerületünk-
höz is kötődik. 

Bakócz Tamás esztergomi érsek 1514 áprilisában keresztes ha-
dat kezdett szervezni a török ellen. ennek egyik vezetőjévé – a 
pesti hadak élére – a székely származású Dózsa györgyöt tet-
ték meg. Dózsa május elején indult meg seregével a déli határ 
felé, azonban útközben a katonák erőszakosan viselkedtek, és a 
nemesek sem nézték jó szemmel, hogy parasztjaik elszöknek a 
nyári munkák elől. ezért május 15-én Bakócz megtiltotta a to-
vábbi toborzást, ám Dózsa nem engedelmeskedett. Báthori Ist-
ván temesi ispán május 23-án a Marosnál ütött rajta Dózsa elő-
őrsein, és véres öldöklést rendezett. Válaszul a parasztsereg éjjel 
az ünneplő nagyurakra gyújtotta nagylak várát, és a menekülő 
nemesekkel kegyetlenül végeztek. Az érsek május 24-én rendele-
tet adott ki a sereg feloszlatásáról, de már késő volt, a parasztok 
az országban több helyütt is uraik ellen fordultak. 

így történt ez a mai Dél-Pesten is, ahol az akkori szentfal-
va (a mai Pesterzsébet) nevű településen megszállva Dózsa 300 
lovast toborozott a környékről. A két hónap alatt 3000 fősre 
duzzadó sereg száleresi Ambrus pesti polgár vezetésével gubacs 
falu mellett táborozott, és a fővárost tartotta ellenőrzése alatt. 
Június végén a Bornemissza János és Tomori Pál vezette királyi 
sereg megjelent szentlőrinc falu mellett. egyes források szerint 
a parasztok vezetője és a had nagyobb része megadta magát. Az 
biztos, hogy 1514. június 26-án a nemesek megsemmisítő vere-
séget mértek száleresi harcba bocsátkozó embereire, a gyakor-
latlan katonák a lovasság első rohamára menekülni kezdtek. A 
fogságba esett parasztokat megkínozták, megcsonkították. 

Hasonlóan végezte Dózsa serege is, amely június 15-én Te-
mesvár ostromába fogott. Július 15-én a szapolyai János erdélyi 
vajda vezette felmentő sereg szétverte a paraszthadat, s a foglyo-
kat – köztük Dózsa györgyöt és vezértársait – 1514. július 20. 
körül kegyetlen módon kivégezték.          

Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� Az első világhá-
ború kitörésének 
100. évfor-

dulójáról 2014-ben 
emlékezünk meg. A 
szocialista történelem-
írás középpontjában a 
világ újrafelosztásának 
imperialista törekvése 
állt, ezért is szükséges 
egy kicsit bővebben 
szólni a száz évvel 
ezelőtti eseményekről. 

A magyar családok és a magyar 
ajkúak veszteségei, tragédiái 
csak a lakások mélyén suttogva 
jutottak el az ötvenes–hetvenes 
évek ifjúságához, ha egyáltalán 
nyitott fülekre találtak. A helyi 
(kerületi) történetírás is diszk-
réten hallgatott ez ügyben.

1914. június 28-án szaraje-
vóban meggyilkolták a boszni-
ai hadgyakorlat befejezésének 
megszemlélésére érkező Fe-
renc Ferdinánd osztrák–ma-
gyar trónörököst és a felesé-
gét. Azonnal kiderült, hogy a 
gyilkosság hátterében nem az 
Osztrák–Magyar Monarchiá-
hoz tartozó bosnyákok álltak, 
hanem a „nagyszerb” mozgal-
mat létrehozó önálló szerbia. 
nem véletlen tehát, hogy Belg-
rádban nyújtották át a hadüze-
nettel egyenlő – teljesíthetetlen 
– 10 pontos ultimátumot. Hiá-
ba figyelmeztette Tisza István 
magyar miniszterelnök Ferenc 
Józsefet, hogy világháború lesz, 
hiszen nemcsak szerbiával, ha-
nem a nagy Oroszországgal is 
szembe kell szállni a hadüzenet 
következményeként, ennek elle-
nére 1914. július 28-án megtör-
tént az átadás.

3,4 MILLIó KAToNA
ekkor már a gyarmatokra vá-
gyó német Birodalom hadse-
rege is bevetésre készen állt az 
osztrákok oldalán, és császáruk, 
II. Vilmos nagy önbizalommal 
jelentette ki: „Mire lehullanak 
a falevelek, hazajönnek a kato-
nák.” sajnos a „villámháború-
ból” világháború lett, s mire vé-
get ért, talán még a tűlevelek is 
lehullottak a fenyőfákról.

A mozgósítás – bevonultatás 
– nyomán nagy-Magyarország 
területéről 3,4 millió katona vett 
részt a világháborúban. Félmil-

lió elesett, 833 ezer fogságba ke-
rült, 1,5 millió megsebesült. 

sZÁMűZTéK A 
LÖVésZÁroKBA
Az akkori soroksárpéterinek 
(ma: Pestszentimre) kiemelkedő 
létszámmal kellett kivennie a 
részét a frontokon dúló harcból. 
szinte minden 18 és 50 év közöt-
ti „helyi” férfinak védenie kellett 
a hazáját, az Osztrák–Magyar 
Monarchiát. A bevonultatás 
magas száma nem volt véletlen. 
A megyei sorozóbizottságok 
tudatában voltak annak, hogy 
a péteri lakosok döntően gyári 
munkások, akik aktív tagjai kü-
lönböző munkásszervezeteknek, 

és a háború ellen lépnek fel. úgy 
vélték, jobb az ilyen embereket 
a lövészárokba száműzni. Az 
elmondások szerint mindegyik 
fronton bevetették a péterieket – 
állítólag arra is vigyáztak, hogy 
ne egy alakulathoz vezényeljék 
őket. 

Pestszentlőrinc, Kispest 
gyárai – ahova a péteri férfiak 
jártak munkába – a háborús 
termelésre álltak át. A Lipták-
féle gyár fegyvergyártásra ren-
dezkedett be, a mai Havanna-
lakótelep helyén álló Magyar 
Lőszergyár szintén a harctereket 
szolgálta. A bevonultatott fér-
fiak helyett asszonyaik álltak a 
gépek mellé. Több írásos forrás 
is említi, hogy ebben a két gyár-

ban kiemelkedően magas volt 
a soroksárpéteri nők száma. A 
családfő nélkül maradó sok-
gyermekes családoknak ez je-
lentette az egyetlen megélhetési 
forrást. A háborús helyzet miatt 
egekbe szöktek az árak, és főleg 
az élelmiszer-ellátás akadozott, 
amin a jegyrendszer bevezetése 
sem segített. Az itt élő dolgozó 
asszonyoknak mentőkötelet je-
lentett a viszonylag magas gyári 
kereset, így ekkor még nem kel-
lett nélkülözniük. 

AZ IsKoLÁT sEM 
FEJEZTéK BE 
A viszonylagos jólét sem tudta 
azonban útját állni az elkesere-

désnek, hiszen az évek óta har-
coló családfőkről ritka volt a 
híradás, illetve egyre többször 
érkezett „a … hősi halált halt” 
értesítés. A kezdeti lelkesedést 
egyre jobban felváltotta a hábo-
rú elleni tiltakozás, a „baloldali 
asszonyok” szervezkedése. en-
nek bizonyítéka az, hogy több 
soroksárpéteri asszony neve 
olvasható a gyárak munkásbi-
zottságaiban, illetve az 1919-es 
marxfalvai (Pestszentimre neve 
1919-ben) községi munkásta-
nácsban. 

Az első világégés az ellátat-
lanság mellett azzal is rányomta 
bélyegét a soroksárpéteri min-
dennapokra, hogy soroksár 
anyaközség képviselő-testülete 
minden előrelépést megakadá-
lyozott. Az 1914-ben majdnem 
teljesen kész iskolaépületet nem 
fejezték be, nem biztosították 
az osztálytermek fűtését, hóna-
pokig szünetelt a tanítás. Az in-
tenzíven növekvő lakosság sem-
milyen segítséget nem kapott 
soroksártól. Az itteni elaggottak 
nem vehették igénybe a közsé-
gi szeretetházat, sőt az anya-
községnek majdnem sikerült 
megakadályoznia a kultuszmi-
nisztérium által létrehívott két 
óvoda megnyitását is. A koráb-
ban – a több mint 2000 lakosra 
– kért orvosi állást sem enged-
ték betölteni, pedig azt nem a 
községnek, hanem a miniszté-
riumnak kellett volna fizetnie. 
soroksárpéteri minden utcája 
földút volt, nyáron porfelhő, 
télen sártenger fogadta a rajtuk 
közlekedőket. A péteriek éve-
kig hiába kérték soroksártól az 
itt beszedett közmunkaváltság 
összegét az utak rendbetételére. 
Akkor is süket fülekre találtak, 

amikor szülésznőt kértek. Az 
anyaközség az elutasításokat 
mindig a háborúra fogta, de az 
itt élők tudták, hogy ez csak át-
látszó kifogás, hiszen évek óta 
napirenden lévő közügyekről 
volt szó. 

500 KAToNA, 
37 ÁLdoZAT
soroksár képviselő-testülete 
egyetlen engedményt tett: azt, 
hogy az aljegyzőt önálló hatás-
körű jegyzővé „léptette elő”. A 
jegyző így 1918. január 1-jétől 
szabad kezet kapott a helyi 
ügyek intézésében, azaz az itt 
lakóknak nem kellett minden 
kis üggyel a 9 kilométerre lévő 
községházára zarándokolniuk. 
Mint utóbb kiderült, nagyon sok 
gondot, adminisztrációt vett le 
az anyaközség válláról ez az in-
tézkedés. A frontok összeomlása 
után hazaözönlő katonák min-
den ügyes-bajos dolgát már a 
soroksárpéteri elöljáróság intéz-
te közvetlenül a járási-megyei-
miniszteriális szerveknél. A 
csaknem 500 péteri katona kö-
zül ugyanis 326 folyamodott 
valamifajta ruhaneműért, mert 
a rajtuk lévő „egyenrongy” már 
alig fedte be a testüket. 

ők legalább valahogy ha-
zavergődtek, 37 soroksárpéteri 
bajtársuk azonban sosem láthat-
ta viszont a családját.

A katonák és az addig dol-
gozó asszonyaik a leállított és a 
románok által teljesen kifosztott 
gyárakban már nem találhattak 
munkát, s kezdetét vette a mai 
Pestszentimre leggyászosabb 
időszaka. ekkor volt Magyar-
ország legszegényebb települése 
soroksárpéteri. Több mint 80 
százalékos volt a munkanélkü-
liség, segélyek tartották el az 
elcsatolt területekről menekülők 
által egyre duzzadó lakosságot. 

A vesztett háború és a tria-
noni országszabdalás hatványo-
zottan éreztette a hatását a mi 
kis településünkön. 

Az 1930-ban önállóvá váló 
Pestszentimre nagyközség – 
hosszú évek gyűjtési akciójának 
eredményeként – csak 1943-ban 
tudta felavatni az első világhá-
ború helyi halottainak emléket 
állító Magyar hősök emlékmű-
vét. 

Ê Pándy tamás 
helytörténész

JelenBen élő mÚlt
A kérdőívek összeállításakor nagy 
súlyt helyeznek arra is, hogy a 
diákok csoportmunkával, közösen 
dolgozzanak azokon, így vég-
eredményben azok az osztályok 
bizonyulnak a legsikeresebbnek, 
amelyek együtt tudnak működni, 
és jól osztják el a feladatokat a 
rendelkezésre álló időben. 
újdonság, hogy az idei évtől a 
kérdések megoldásához szük-
séges információkra nemcsak 
papíralapú hordozókon lelhetnek 
rá a diákok, hanem a Qr-kódok 
segítségével a gyűjtemény hon-
lapján is utánanézhetnek azoknak. 
sőt az osztályok már táblagépe-
ket is használhatnak a témához 
kapcsolódó térképes feladatok 
megoldásához.

pestszentimre 
áldozatVállalása 
a „nagy háborúban”
Ötször hullottak le a levelek, mire a béke helyreállt 

IsMeReD 
A KeRüLeTeD? 
Nevezetes helyek, neves emberek
évek óta népszerű a helytörténeti vetélkedő a kerületben. A tomory lajos 
Pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény minden tanévben várja a verseny-
re jelentkező iskolákat.

az első világháborús frontharcosok díszfelvonulása a nemes utcában



Városkép p 2014. augusztus 6. XXIII. évfolyam 13. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

16 egyHáz A templomban is, a vár fokán is énekeltek

Az oldalt összeállította: róth ferenc

� Felejthetetlen 
élményekkel 
érkezett haza az 

erdélyi Baróton meg-
rendezett 21. kórus-
fesztiválról a kerületünk-
ben működő sonore 
Vegyeskar. A kórus tag-
jait „sztárvendégként” 
kezelték az Erdélyben 
töltött négy nap során. 
A zenei és a lelket is 
simogató élményekről 
Mohai Tibor karnagyot 
kérdeztük.

– A lényeget kérdezve: hogyan 
kerültek oda?

– A meghívásunk immár a 
harmadik volt, maga a kórus-
fesztivál pedig sorrendben a 
huszonegyedik. Ahogy monda-
ni szokták, képben voltunk az 
elmondhatatlanul kedves és me-
legszívű házigazdáinknál. Kö-
szönetünket elsősorban Krizbai 
Imre baróti református lelkész-
nek kell kifejeznünk, mert az 
idén is az ő hívó szavára lehetett 
ott a sonore. A fogadtatásról, 
a szeretetükről tényleg nehéz 
mit mondani…  Csak egyetlen 
mondattal hadd érzékeltessem: 
amikor megláttak bennünket a 
baróti utcán a csodaszép népvi-
seletbe öltözött helyi lányok és 
asszonyok, rögtön azt mondták, 
megjöttek a magyar sztárvendé-
gek. Képzelheti, micsoda nagy-
nagy simogatás volt ez az éppen 
csak tízéves kórusunknak.

KrIsTÁLyTIsZTA 
HANgoK
– Csupán annyi idősek?

– sőt, még annyi sem, mert az 
első próbát, „összeéneklést” 2004 
októberében tartottuk, tehát még 
nagyon is fiatalok vagyunk.

– Annál nagyobb sikerként él-
hették meg ezeket a napokat. 
A Sonorén túl hány csapat vett 
részt a kórustalálkozón?

– nem voltunk kevesen, meg 
is élénkült Barót élete, hiszen 
összesen 16 kórus volt ott a fesz-
tiválon, csodás zenei élményt 
is szerezve az ott élőknek. A 
vendéglátó országból Vargyas, 
Kisbacon, Feketehalom, Alsó-
rákos, négyfalu, ürmös, Brassó, 
gidófalva, Zágon, Malomfalva, 
nagyajta, Felsőrákos meg ter-
mészetesen Barót képviseltette 

magát. Magyarországról a Vas 
megyei Kemenesmagasi Citera-
zenekar és népdalkör, valamint 
a sonore Vegyeskar élvezhette 
az erdélyi vendégszeretetet, a ki-
rándulásokat és persze az együtt 
éneklést.

– Verseny volt ez, vagy pedig 
„csak” arról volt szó, hogy min-
denki bemutatta, mi tud?

– Hivatalos eredményhirde-
tés nem volt, így nem ült senkin 
a „teljesítménykényszer”. Mi 
is a legjobbat tudtuk adni, s a 
közönség elismerte a kórusunk 

tudását. Legalábbis erre követ-
keztethettünk a tapsokból. Azt 
azonban szeretném megjegyez-
ni, hogy az erdélyi kórusok, nem 
kiemelve egyet sem közülük, 
olyan gyönyörű és kristálytiszta 
magyarsággal adták elő a műve-
ket, hogy csak ültünk és bámul-
tunk. nálam ők „nyertek”.

ZÁsZLóVIVŐK
– A Sonore önmaga és az anya-
országi magyarság mellett egy ki-
csit a kerületünket is képviselte.

– De még mennyire! Mivel 

megkaptuk az utazásunkhoz 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
zászlaját, a hagyományos városi 
felvonuláson nem kis büszke-
séggel elsőként vonulhattunk a 
fúvószenekar után. Az önkor-
mányzat nagyvonalú, segítő-
kész volt a kórusunkkal, nem 
kismértékben járult hozzá ah-
hoz, hogy ezúttal is elvigyük 
kerületünk jó hírét a határon 
túli magyarokhoz. A vendéglá-
tóink reakcióiból pedig azt szűr-
hettem le, hogy nem okoztunk 
csalódást. ennek bizonyítéka, 

hogy már most felvetették, hogy 
januárban legyünk ott azon a 
rendezvényen, amelynek kere-
tében ötszázan énekelnek majd 
székelyudvarhelyi népviselet-
ben. 

KITETTéK 
A sZíVÜKET
– A vendégszeretet illik viszonoz-
ni. Tervezik-e hogy önök látják 
vendégül az erdélyieket? Hiszen, 
ahogy mondta, kristálytisztán 
énekeltek, s ez bizonyára meg-
fogná a kerületi embereket is…

– Fel fogom vetni, mi lennénk 
a legboldogabb házigazdák, ha 
abból a temérdek figyelemből és 
kedvességből akár csak egy ki-
csikét is vissza tudnánk adni a 
barótiaknak, akik tényleg kitet-
ték értünk a szívüket.

 
 KórUs áll  
A vár FoKán
Baróton a nyolc éve 
felszentelt temp-
lomban kereszte-
lővel egybekötött 
istentisztelettel 
kezdődött a 21. 
zathureczky gyula 
Kórustalálkozó. A 
sonore vegyeskar az 
egyházi repertoárján 
túl előadta Farkas 
Ferenc rózsa mad-
rigálját is. A legna-
gyobb, spontán él-
ményt az jelentette, 
amikor a vendéglá-
tók elvitték a kórust 
az ezeréves határ-
hoz, a gyimesekbe. 
varázslatos táj, a 
rákóczi-vár, ahol 
egy másik kórussal 
a vár fokán adott 
rögtönzött koncertet 
a sonore.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

sonore-hódítás – baróton
 Sztárvendégek voltak a magyar művészek Erdélyben

a kerület zászlaját a hagyományos városi felvonuláson is lobogtatták a sonore tagjai

Kiváló szervezőnek kell lennie annak a plé-
bániának, amelyik „túl akarja szárnyalni” a 
szemeretelepit. Az ember nem győzi jegyzetelni a 
plébános, neruda Károly szavait, hiszen egyik tá-
bor a másikat éri, alátámasztva ezzel azt, hogy ma-
napság már nem áll meg az élet a felekezeteknél a 

nyári hónapokban.  „Közvetlenül a tanév vége után 
volt az első táborunk, itt a plébánián. egy hetet 
töltöttek együtt a gyerekek a teljes kikapcsolódás 
jegyében. Volt kirándulás, és voltunk a nemrégi-
ben átadott Bókay-kerti kalandparkban is. Tán 
mondani sem kell, mekkora élmény – hogy stílsze-

rű legyek, kaland – volt ez a gyerekeknek. ennek 
a táborozásnak az utolsó napján üzleteltünk is. A 
gyermekek eladták azokat a tárgyakat, amelyeket 
azon a héten készítettek. A bevétel a lehető legjobb 
helyre került: a felújítás alatt álló Don Bosco Kö-
zösségi Házba épülnek be a minket segítő forin-
tok.”

A szemeretelepi plébánia előtt álló legnagyobb 
feladat vitathatatlanul annak a közösségi háznak 
a felújítása és reménybeli őszi átadása, amelyre je-
lentős támogatást kaptak a Magyar Katolikus egy-
háztól, az emberi erőforrások Minisztériumától és 
a kerületi önkormányzattól.

 „ezek nélkül biztosan nem tudnánk magva-
lósítani azt, amit mindenképpen szeretnénk. A 
plébániánkra érkezett forintok és az adományok 
nélkül csak álmodozhatnánk arról a közösségi 
házról, amelyik, ha minden a tervek és a Jóisten 
segítő szándéka szerint alakul, akkor szeptemberre 
teljesen megújulva, felújítva várja a híveket. Közös-
ségi tér lesz ez – remélem, mondhatom – mindenki 
számára."

A táborokra visszatérve a plébános egy különle-
ges eseményt is megemlített.

„Az értelmes életért Alapítványnak köszön-
hetően Tihanyban gazdagodhatott élményekkel 
huszonkét értelmileg akadályozott fiatal, akiknek 
egyetemisták segítettek. gondolhatja, milyen él-
ményt jelentett számukra a Balaton. A Dél-pesti 
Ifjúsági Fórumnak, a DIF-nek Kemencén volt lehe-
tősége táborozásra, ebben többségében gimnazis-
ták, középiskolások vettek részt."

A plébánia hívei előtt álló nyári kikapcsolódás-
ról is volt mondanivalója neruda atyának, hiszen 
nem is egy vár még rájuk. 

„A plébániai nagytáborunkat Bács-Kiskun 
megyében, nemesnádudvaron tartjuk, aho-
va nyolcvannál több hívő utazik, s nem csak 
szemeretelepiek. ezen túl lesz egy gyermektábor is, 
Vas megyében, Kemenesmihályfán, és tervezünk 
egy közös utazást a Tátrába is. Tehát minden egyes 
vakációs napot szeretnénk kihasználni.” 

Való igaz, ennél több helyre szinte lehetetlenség 
elutazni, mert nincs annyi nap a szünetben, amely-
be ennél több program beleférne…

 „A felújítás alatt álló don Bosco 
Közösségi házba épülnek be a min-
ket segítő forintok.”

Építkeznek, 
táboroznak
Szeptemberben már csaknem kész lesz a közösségi ház
A lelkek üdve mellett a testi elfoglaltságra is figyelnek a nyári hónapokban a 
szemeretelepi szent istván Király Plébánián. A tanév vége óta szinte megállás nél-
kül követik egymást a nyári táborok, s eközben munkálatok is folynak, mert a tervek 
szerint az őszi hónapokra, ha nem is teljes egészében, de megújul a don Bosco Kö-
zösségi ház. ezekről számolt be neruda Károly, a szemeretelepi plébániatemplom 
plébánosa.

nagy-
Boldog-
asszony
A katolikus egyház augusztus 
15-én szűz mária halálának és 
mennybevételének az ünnepét, 
nagyboldogasszony napját tart-
ja. Az ősegyházig visszanyúló ha-
gyomány szerint a megváltó az 
édesanyját, máriát nem engedte 
át a földi enyészetnek, hanem rö-
viddel a halála után föltámasz-
totta és magához emelte őt. 

Jeruzsálemben már az V. századtól megem-
lékeztek a Boldogságos szűz égi születés-
napjáról „A szentséges szűz elszenderülése” 
névvel. Róma a VII. században vette át az ün-
nepet, amelyet „A Boldogságos szűz menny-
bevétele” névvel illettek. XII. Piusz pápa 
1950. november 1-jén hirdette ki hittétel-
ként, hogy „a Boldogságos szűz Mária földi 
életpályája befejezése után testével és lelké-
vel együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”. 
Az ünnepet I. (szent) István király is meg-
tartotta. Hogy mennyire fontosnak tekin-
tette, jelzi, hogy e napon ajánlotta Ma-
gyarországot a szűzanya oltalmába. ezért 
nevezzük a szent szüzet Magyarország 
égi pártfogójának. István 1038-ban ép-
pen nagyboldogasszony napján hunyt el. 
erdő Péter bíboros nagyboldogasszony 
napján, augusztus 15-én 10.30-kor mutat 
be ünnepi szentmisét az esztergomi bazi-
likában. A szentmise után elkíséri az esz-
tergomon is áthaladó Mária-út zarándokait 
egy útjelzéshez, ahol megáldja a zarándokút 
kelet–nyugati, Csíksomlyót Mariazellel ösz-
szekötő ágát.
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rózsA mŰvelődési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Augusztus 11–13. között 
sminktanfolyam. A foglalkozá-
sok 17 órakor kezdődnek, a 
részvételi díj 10 000 Ft/három 
alkalom.
Augusztus 26-án 
zumbatanfolyam indul Czéh 
Beáta vezetésével. Heti két 
alkalommal (kedden és 
csütörtökön) lesznek foglalko-
zások. A részvételi díj 600 Ft/
alkalom.
Előzetes gyermekműsor-
ajánló: szeptember 29-én 11 
órakor az Alma Együttes ad 
koncertet. Belépőjegyek elő-
vételben már kaphatók, 1700 
forintos áron.
Tanfolyamaink, foglalkozása-
ink – női zsírégető torna, New 
Dance World- tánctanfolyam, 
gerinctorna – augusztusban 
szünetelnek, szeptember 
elején indulnak újra.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-jegyirodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállí-
tásokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján. 
Művelődési házunk augusz-
tus 20-ig 10 órától 17 óráig 
tart nyitva. Augusztus 21-től 
minden hétköznap 9 és 19 óra 
között várjuk az érdeklődőket.

lőrinCi nAgyKönyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Augusztus 13. 17 óra: 
KézműveSzerda – képzeletbeli 
utazás a magyar középkorba. 
Téma: gyöngyfűzés.
Augusztusban minden kedden 
10 órától társasjátékklub mű-
ködik a könyvtárban. Sokféle 
társasjáték – például Rumini, 
A küldetés, Labirintus, Tabu, 
Aranyásók, Nincs kegyelem, 
Honfoglaló – kipróbálható és 
játszható. A klubba a beiratko-
zott olvasóinkat várjuk.
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Klösz György Budapestről 
készített fotográfiái tekinthetők 
meg.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtár-
ban!
Könyvtárunk nyári nyitva 
tartása a következőképpen 
alakul: hétfőn, szerdán és 
csütörtökön 13–19 óra között, 
kedden és pénteken 9 és 
14 óra között várjuk kedves 
olvasóinkat. Szombaton zárva 
tartunk. Nyári nyitva tartásunk 
augusztus 31-ig lesz érvény-
ben.

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Könyvtárunkban a nyári nyit-
vatartási rend szerint (hétfőn, 
szerdán, pénteken 13–19 
óráig, csütörtökön 9–15 óráig) 
várjuk kedves olvasóinkat. 
Kedden és hétvégén zárva 
tartunk.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Augusztus 7. 17.30: Ingyenes 
jogi tanácsadás
Augusztus 10. 10 óra: 
Ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek
Augusztus 10. 15 óra: Nyugdí-
jas táncklub
Augusztus 11. 19 óra: A zene 
és én – Sándor Éva szerzői 
estje. Vendégek: Sipos Péter, 
Vilmányi Gábor, Sipos Tamás.
Augusztus 12. 17 óra: Az 
Aula galériában a Kondor Béla 
Közösségi Ház képzőművész 
köre kiállításának megnyitása. 
Az emeleten Dankházi János 
kiállítása.
Augusztus 13. 18.45: Zumba 
Nikivel
Augusztus 14. 17.30: Ingye-
nes jogi tanácsadás
Augusztus 16. 8 óra: Baba-
börze
Augusztus 16. 15 óra: Drága 
szülőfalum – a Fráter Lóránd 
Nótakör zenés-táncos műsora. 
Művészeti vezető, rendező: 
Fényes György.
Augusztus 16. 15 óra: Tere-
fere klub
Augusztus 17. 10 óra: 
Ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek
Augusztus 17. 15 óra: Nyugdí-
jas táncklub
Augusztus 21. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE össze-
jövetele
Augusztus 21. 17.30: Ingye-
nes jogi tanácsadás
Augusztus 24. 10 óra: 
Ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek
Augusztus 24. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub

lőrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Augusztus 22. 18.30: PLER-
Budapest–Eger férfi kézilabda 
felkészülési mérkőzés
Augusztus 27. 17.30: PLER-
Budapest–Balmazújváros 
férfi kézilabda felkészülési 
mérkőzés

tomory lAJos 
PedAgógiAi és 
helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585,           
06-20-316-9885
muzeum18ker.hu 
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Állandó kiállítás: Pusztától a 
parkvárosig. A XVIII. kerület 
története. 
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. Kerületi 
iskolai csoportoknak különféle 
ingyenes múzeumpedagógiai 
programok, foglalkozások a 
kiállítótermekben, előzetes 
egyeztetéssel a PIHGY telefon-
számán. A kínálat megtekint-
hető a pihgymuzeum.gportal.
hu oldalon.
A 20 kerületi híres emberhez 
interaktív képes térképalkal-
mazást készítettünk, amelyen 

a hírességekhez kapcsolódó 
elnevezéseket, épületeket, 
szobrokat talál az érdeklődő. 
Az alkalmazás a honlapunkon 
érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a 
Facebookon! Folyamatosan 
értesülhet a programjainkról, 
rendszeresen megosztunk ké-
peket, videókat, helytörténeti 
érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütör-
tökig 9 és 16 óra, pénteken 9 
és 14 óra között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

mÚzeUmsAroK 
KiállÍtóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetéssel.
Vizek és kövek – különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből. A részletekről 
honlapunkon (muzeum18ker.
hu) tájékozódhatnak. 
A Tomory-teremben az Ady 
Endre Általános Iskola törté-
nelem szakkörének munkái 
láthatók Időutazás a középkori 
Magyarországra – Múltunk 
emlékei címmel.
Település- és oktatástörté-
neti állandó kiállítás: 200 
év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből.
Tablókiállítás a városrész 
kiemelkedő helytörténészeinek 
emlékére: 100 éve született 
Tomory Lajos; In memoriam 
Tekes Sándorné, Zsebők 
Kornélia.
A kiállítóterem augusztus 25-
ig zárva tart, nyitás augusztus 
26-án.

hAvAnnA KiállÍtóhely

Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig. A 
kiállítóhely augusztus 25-ig 
zárva tart, nyitás augusztus 
26-án.

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.

Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Augusztus 7. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
Augusztus 8-án KRESZ-
tanfolyam indul a vizsgához 
szükséges egészségügyi 
oktatással. Időpontok: 
hétfő–szerda–péntek 17 és 
20 óra között.
Augusztus 9. 15 óra: Nosztal-
gia táncklub
Augusztus 13. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
Augusztus 21. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
Augusztus 23. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub
Tanfolyamaink, valamint a Ba-
ba-dúdoló és a Maszat-kuckó 

jelenleg szünetel. Továbbra is 
működik viszont a sakk-kör, 
a kézimunka szakkör és a 
nyugdíjasklub, emellett au-
gusztus 12-től újraindulnak a 
zumbafoglalkozások is. Ezekre 
folyamatosan lehet jelentkezni 
az elérhetőségeinken.
Szeptembertől torna indul az 
EPE – Együtt Pestszentimréért 
Egyesület – szervezésében 
(szerdánként 18 órától). Várjuk 
az érdeklődők jelentkezését!
A nyári időszakban bekö-
vetkező esetleges program-
változásokról, valamint a 
szeptembertől kínált bővített 
programlehetőségekről a PIK 
Ház elérhetőségein részletes 
felvilágosítást adunk.

PolgároK házA
üllői út 517.

Nyitva tartás: szerdán 9–14 
óra között. 

Kasper-torna 
gyermekeknek
Szeptember 3-i kezdéssel új, 
játékos, zenés torna indul a 
Kondor Béla Közösségi Házban 
három év alatti kisgyermekek 
részére. A vidám hangulatú 
foglalkozásokon az anyukák és 
az apukák is részt vehetnek. Az 
első alkalom mindenki számára 
ingyenes. A részletekről további 
információ a tornát vezető 
Keszeics Mariannál (70-264-
7014) vagy közösségi házunk 
elérhetőségein kapható.

i. deák 
ferenc-kupa
Az I. Deák-kupával a fővárosi 
és a környező területek amatőr 
labdarúgócsapatainak kíván 
hagyományteremtő felkészülési 
tornát szervezni augusztus 9. és 
17. között az 1908 SZAC.  
Deák Ferenc a 20. század 
gólkirálya, az évszázad 
középcsatára. Az 1908 SZAC 
első csapatában NB III-as 
mérkőzésen 6 góllal debütált, 
az NB II-ben már 108 góllal 
zárt, hogy aztán az élvonalban 
is első osztályú produkcióval 
rukkoljon elő: az 1945–46-os 
bajnokságban 66-szor volt 
eredményes. Országos csúcs 
volt ez, ma is az, mi több, 
Európa-rekordot ért. Ennek a 
remek sportembernek, a kerü-
let ikonjának szeretne emléket 
állítani ez a torna. 
A Deák Ferenc-kupát a Thö-
köly úti műfüves pályán tartják. 
A csoportmérkőzések augusz-
tus 9-én 9 órakor kezdődnek. 
A csoportkör mérkőzései két 
hétvégén zajlanak, míg a 
helyosztókat 17-én 9 és 13 óra 
között rendezik.
A szervezők tervei szerint a 
későbbiekben bővítik a torna 
létszámát és korosztályait, így 
minden korcsoport izgalmas, 
színvonalas tornára számíthat. 
További információ Horváth 
Bencétől kérhető (06-30-86-
66-823 vagy horvath.bence@
sulifoci.hu).

Programok ünnepeljünk 
közösen!

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata tisztelettel meg-
hívja Önt, családját és barátait 2014. augusztus 19-én 17.00 órára a 
pestszentimrei Hősök terén szent István király, a keresztény magyar 
állam megalapításának, a magyar állam fennállásának emléknapja 
alkalmából tartandó koszorúzási ünnepségre.
ünnepi beszédet mond: dr. Kaposi József egyetemi docens, Páz-
mány Péter Katolikus egyetem.

örök kedVenc 
az utcabál
Csaknem tizenkét esztendeje működik az együtt 
Pestszentimréért egyesület (ePe). legnépszerűbb ren-
dezvényük bizonnyal az utcabál. Amint befejeződik az 
egyik, máris várják a következőt a táncos lábú polgá-
rok. nos, már nem kell soká várniuk, mindössze au-
gusztus 19-ig. Ugyanis aznap 17 és 24 óra között szent 
istván-napi utcabál lesz a Pestszentimrei sportkastély 
parkolójában.

– Valaha régen még a Patika téren tartottak utcabálokat, innen jött 
az ötlet. együtt találtuk ki néhányan az egyesület tagjai és Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester úr – emlékszik a múltra újvári Judit, az 
ePe elnöke.

először az eredeti helyszínen ropták, ám már az első bálon kide-
rült, hogy a busz elterelése vagy a villanyáram biztosítása nagyobb 
gondot okoz a kelleténél, így átköltöztek a sportkastély parkolójá-
ba.

A fellépők, mint már megszokhattuk, kötődnek Pestszentimréhez. 
A pályakezdő Flood In The Desert minden tagja a városrészben él. 
nem szorul bemutatásra a P. I. Helyszínelők sem. Igazán profi szó-
rakoztatók alkotják a Chaméleont, amely kezdetektől az utcabál ze-
nekara.

– elég egyszer megnézniük a közönséget, és már tudják, mit 
játsszanak, mi kell öregnek, fiatalnak, középkorúnak – hangsúlyoz-
za Judit.

A zenekarok mellett ugrálóvár, pónik, arcfestők várják a csalá-
dokat, közülük legelőbb a kicsiket. Ha nem is lesz minden ingye-
nes, megfizethető áron kínálják portékáikat és szolgáltatásaikat a 
kereskedők. A retrohangulatról a lángossütő és a kürtőskalácsos 
gondoskodik, az elmaradhatatlan sör mellett pedig borkóstolásra is 
alkalom nyílik.

ne feledjük, a szent István-napi utcabálra minden korosztályt 
várnak! A név kötelez, ehhez és a hagyományokhoz híven a kenyér-
szentelés elhagyhatatlan része a programnak. Idén a kerületi baptis-
ta közösség lelkipásztora, Háló gyula végzi a ceremóniát. Ha már 
hagyományok: este tízkor tűzijáték, akárcsak az előző két alkalom-
mal.

Ê dia

a lőrinci Kertelő közösségi kert átadása
ezúton hívjuk meg Önt és kedves családját a XVIII. kerület első közösségi kertje, a Lőrinci Kertelő ünnepélyes átadására.
Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő közösségi kertek végre Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is elérhetővé válnak. 
A fővárosi és a kerületi önkormányzat közös támogatásával a Lakatos-lakótelepen jött létre a kerület első közösségi kert-
je. Célunk az egészséges szabadidős tevékenység mellett az, hogy megtapasztalhassuk a természet csodáit és összetartó 
közösséget teremtsünk.
Az átadás helye: Lőrinci Kertelő – közösségi kert ( Lakatos-lakótelep, a Csibekas Bölcsőde mögötti terület)
Az átadás időpontja:  2014. augusztus 9. (szombat) 17.00 óra
A közösségi kertet ünnepélyes keretek között Ughy Attila polgármester adja át.
Mindenkit szeretettel várunk az ünnepélyes megnyitóra!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Agora Lokálpatrióta Egyesület (1184 Budapest, Lakatos út 32.)



Városkép p 2014. augusztus 6. XXIII. évfolyam 13. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

18 A magyar focista srácok még méltó ellenfelei a németekneksPoRt

DUDás sZegeDen 
OKTATTA A MeZőnyT
A szegeden megrendezett U23-as kajak-kenu világ-
bajnokságon aranyérmet szerzett a 200-as sprinttá-
von a kerületben élő dudás miklós.

A Pestszentlőrinci német nemzetiségi általános Iskola (Piros 
iskola) egykori diákja, Dudás Miklós már a két évvel ezelőt-
ti londoni olimpián is jó hírét vitte a kerületünknek. Az akkor 
mindössze 19 éves sportember a kajakosok 200 méteres sprint-
számában jutott a döntőbe, s a 6., vagyis pontszerző helyen vég-
zett.

érdemes „belehallgatni” abba, hogy mit nyilatkozott akkor a 
versenyző.

„sokat tudok még fejlődni, és hiszem, hogy a 2016-os riói 
olimpián már az aranyéremért harcolhatok. A következő négy 
évemet erre teszem fel.”

nos, ebből a négyből kettő már el is röpült, és Miklós tartja 
a szavát.

Miért is?
A Lőrincen született, kiváló adottságokkal rendelkező sport-

ember a közelmúltban a saját korosztályát „oktatta” a kajakosok 
200 méteres távján a szegedi U23-as világbajnokságon. A dobogó 
legfelső fokára állhatott, aranyérmes lett.

Amint azt a Piros iskola igazgatója, elek noémi elmondta, az 
egykori tanulójuk már kisiskoláskorában elkezdte a kajakozást, 
hihetetlenül sok energiát és időt fordítva a szeretett sportágára. 
A szülei mögötte álltak, mindenben segítették őt, akárcsak a 
„Piros”, amely minden lehetőséget megadott neki a versenyeken 
való részvételre. A több oldalról kapott segítségnek meg is lett az 
eredménye: a kerület büszke lehet arra, hogy a mindössze 23 éves 
fiatalember már most ott van a világ élvonalában, készen arra, 
hogy folytassa a magyar kajak-kenu sportág dicsőségsorozatát.

Az Angyalföldi Vse sportolója 2008-ban az ifjúsági euró-
pa-bajnokságon bronzérmet szerzett, majd a következő évben 
az ifi-vébén két aranyat és egy ezüstöt nyert. 2010-ben a felnőtt 
világbajnokság váltószámában a 4., 2011-ben a 8. helyen végzett. 
A 2012-es eb-n a K1 200 méteren szintén a 8. helyen ért célba, 
s még ugyanebben az évben megízlelhette azt is, hogy milyen 
olimpiai döntőben lapátolni. A tavalyi kontinensbajnokságon 
K1 500-on ezüstérmes lett.

BronzA is lett A KerÜletneK

A taroló magyar fiatalok nem csak dudás miklós 
révén voltak érdekeltek a képzeletbeli „kerületi” 
dobogón. ott állhatott annak harmadik fokán 
az 1996-os születésű Papp Cintia is, aki a junior 
válogatott tagjaként a K4-esek 500 méteres 
döntőjében ért harmadikként a célba, bronzérmet 
szerezve így.

OLIMPIAI 
POnTsZeRZőK 
A POgányBÓL
sikert sikerre halmoztak az idei budapesti kézilabda-diákolimpi-
án a Pogány Frigyes szakközépiskola kézilabdacsapatai. Mindkét 
korcsoport veretlenül nyerte meg a csoportküzdelmeket, vagyis 
budapesti diákolimpiai bajnokok lettek. Az országos folytatás-
ban a VI. korcsoportosok az elődöntőben ezüstérmet szereztek, 
míg az V. korcsoport fiataljai az elődöntőt megnyerve bejutottak 
a nagydöntőbe, ahol az ország 12 legjobb csapata között a 6. hely 
jutott nekik, hozzátéve, hogy a diákolimpia legfiatalabb csapatá-
ról van szó.

Magyarán szép és eredményes jövő állhat a srácok előtt, ha 
olyan hozzáállással folytatják a sportolást, mint eddig.

Az olimpiai pontszerző csapat dicsérete mellett természetesen 
elismerés illeti a Pogány testnevelő tanárának, Császár Tamás-
nak a munkáját is.

VALKUsZ MOsZKVAI 
BROnZAI
Július végén fejeződött be a 15 éves teniszezőknek kiírt európa-
bajnokság Moszkvában. Az érdeklődésre és a nagy részvételre 
mi sem jellemzőbb, mint hogy 128-as (!) tábláról indult a 
verseny. Az elmúlt két hónapban versenyről versenyre utazó 
Valkusz Máté öt győzelmet aratva jutott el az elődöntőig, a 
legjobb négyig. A döntőbe jutásért a későbbi győztes, a francia 
Moutet volt az ellenfele, akitől 6:0, 6:4-re kikapott a lőrinci 
sportoló, s lett így 3., akárcsak a fiúpárosok mezőnyében, ahol 
szintén a dobogó harmadik fokára állhatott.

– Amikor ott voltak, feltehetően 
„állt a bál” Rodingban, hiszen 
akkor már a legizgalmasabb sza-
kaszában járt a labdarúgó-világ-
bajnokság. Jutott azért figyelem 
önökre, a magyar fiatalokra és a 
küldöttségünkre is?

– Akár azt is mondhatnám, 
észre sem vettük, hogy vébé van 
Brazíliában, ami persze nem 
igaz. A mérkőzéseket láttuk, 
mi is szurkoltunk, de ez egyet-
len pillanatra sem befolyásol-
ta a gazdag programunkat. A 
rodingi vendéglátóink, élükön a 
tízezres település polgármeste-
rével, Franz Reicholddal, olyan 
vendéglátásban részesítettek 
bennünket, hogy arról tényleg 
csak felsőfokban beszélhetünk. 
nem győztük megköszönni 
nekik a sok-sok szeretetet és fi-

gyelmességet, amivel elhalmoz-
tak bennünket.

KÖsZÖNET 
AZ éLMéNyérT
– Kinek köszönheti a sZAC, 
hogy  elutazhatott Rodingba?

– elsőként Fekete györgyöt, 
a kerületi német nemzetiségi 
önkormányzat vezetőjét kell 

megemlítenem, aki szívvel-lé-
lekkel állt mellénk mindenben. 
Az önkormányzatnak pedig 
azért tartozunk köszönettel, 
mert támogatta az utazásunkat, 
amire szükségünk is volt, hiszen 
17 ifjú futballistánk lehetett ré-
szese annak az élménynek, amit 
a rodingi napok jelentettek.

sTrANd, 
VIdÁMpArK
– gondolom, a cseh határ köze-
lében fekvő tízezres városban a 
foci mellett másról is volt szó az 
ott töltött napok alatt.

– A napjaink középpontjában 
nemcsak a sport állt, hanem az 
is, hogy megismertessék velünk 
a csudaszép, rendezett város-
ukat. A polgármestertől kezdve 
az önkormányzati munkatársa-
kig mindenki azon volt, hogy 
segítsen nekünk. Ingyen vehet-
tük igénybe a strandot, akárcsak 
a vidámpark játékait, amiket, 
mondanom sem kell, nagyon él-

veztek a gyerekek, s bennünk is 
kedves élményként maradt meg. 
A szállásunkról és az ellátásról is 
csak a legjobbakat mondhatom. 
A futballtorna mellett sörfeszti-
vál is volt azokban a napokban 
Rodingban, aminek a felnőttek 
örülhettek… 

JóL guruLT 
A LAsZTI
– Ha már a futballtornát mond-
ta, lássuk a szakmát… Mit ér-
tek el a srácok, hogy szerepel-
tek a sZAC-os gyerekek?

– A torna július 5-én volt, 
az együttesek többször is meg-
mérkőztek egymással. Pösing 
és Mitterkreith ifjai ellen két-
két győzelmet szereztünk, 
mondhatom, jó játékkal. Ösz-
szességében egy első és egy 
második hellyel zárták az U11-
esek a tornát. Az egyesületünk 
második csapata négy győze-
lemmel végzett az első helyen, 
az első csapat pedig ezüstérmet 
szerzett, három sikerrel és egy 
döntetlennel. Büszkék lehet-
tünk az öregfiúkra is. ők egy-
egy győzelmet és döntetlent 
értek el, 5-3-ra legyőzve az sV 
Mitterkreith együttesét.  Olyan 
mérkőzéseket játszottunk, 
amelyeken elsősorban nem az 
eredmény volt a fontos, de ha 
már nyertünk, nem voltunk el-
keseredve.

varázslatos napok a kerület német testvérvárosában, rodingban

siKereseK voltaK 
a „szac-KölyKöK”

a torna végén büszkén sorakoztak fel a csapatkapitányok

� Nagy élményben és sportsikerben 
lehetett része a sZAc u11-es korosz-
tályú futballistáinak július első hetében. 

A magyar sportolók pestszentlőrinc német 
testvérvárosában, rodingban tölthettek el né-
hány napot, s adhattak számot a tudásukról a 
Volksfesten, abban az országban, amelynek a 
legjobbjai nemrégiben világbajnoki címet sze-
reztek Brazíliában. Az ott töltött napokról és 
élményekről kérdeztük pintér Bélát, az 1908 
sZAc KsE elnökét.

őK is JönneK?
Igaz, még csak szóban, de a magyar küldöttség ve-
zetői megállapodtak roding polgármesterével, hogy 
tovább erősítik a testvérvárosi kapcsolatokat a sport, 
a labdarúgás területén is. A tervek szerint 2015-től 
kezdve évente kétszer is rendeznének tornát a kerü-
leti és a rodingi utánpótlás részvételével.

BéKáK és DeLFIneK… 
Az utóbbi időben két jelentős utánpótlás úszóversenynek is otthont adott a Császár-Komjádi uszo-
da – lőrinci sikerekkel. előbb az országos békatalálkozón vettek részt a Lőrinc 2000 se úszói. eszes 
János Márk kiváló békának bizonyult, nagyon jól jött ki a lépés, pontosabban a tempó… A négy 
versenyszámból hármat megnyerve az összetettben is az élen végzett. Jól szerepelt ürögi Tímea is, 
aki 100 gyorson teljesítette az aranyjelvényes szintet.

ezután a delfinek következtek. Az országos delfintalálkozó két napján a több sportágban is jeles-
kedő ürögi Zsófia nyújtott kiemelkedő teljesítményt. 50 gyorson 33,51-es idejével a 7. helyet szerezte 
meg, míg 100 gyorson 1.13,94-gyel hatodikként csapott célba, ami szintén aranyjelvényt ér.
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A 18–19. oldalt összeállította: róth ferenc

– Ahhoz kétség sem fér, hogy a 
négy éve még ismeretlen rendez-
vényből mára olyan lett, ame-
lyet a családok beterveznek a 
szabadidős programjukba. Mi a 
titok?

– nincs itt titok, sokkal in-
kább arról lehet, sőt kell be-
szélni, hogy az emberek meg-
érezték, mert a saját bőrükön 
tapasztalják, hogy sport nélkül 
nehezebb, sport nélkül egész-
ségtelenebb az élet, sport nélkül 
igazából nincs is értelme…

– Amennyi változás, fejlődés 
tapasztalható a Bókay-kertben, 
állítható, hogy a kerület lakos-
sága és a kert egyre jobban egy-
másra talál.

– Igen, mert a Bókay-kert 
olyan sportközponttá alakult, 
szépült az elmúlt években, ahol 
mindenki megtalálja a kedvére 
való elfoglaltságot.

sosEM KésŐ 
ELKEZdENI
– Gondolom, mindenki válogat-
hat a sportágak között szeptem-
ber 13-án is.

– Igyekszünk… Harminc ke-
rületi sportegyesület harminc-
nál több sportága vonul fel, mu-

tatkozik be, s akinek kedve és 
ereje van, az akár az összeset ki-
próbálhatja. Mindenkit várunk, 
mindenkit kiszolgálunk 3-tól 99 
éves korig.

– Csak legyen, aki hazakísé-
ri a legvállalkozóbb szelleműe-
ket…

 – Ha kell, a nagypapákat le-
ültetjük egy árnyas fa alá, hadd 
szusszanjanak egyet… A fő cél-
csoport az általános és a közép-
iskolás korosztály. Azért, mert 
ebben a korban válhat legin-
kább a mindennapok részévé a 
rendszeres testmozgás. Az idő-
sebbeknek azt üzenem: a spor-
tolást elkezdeni sosem késő. A 
sportágak többségét ki is lehet 

próbálni, s játékos vetélkedőkön 
össze is mérhetik a tudásukat if-
jak és idősebbek egyaránt.

FuTBALL-
NosZTALgIA
– Az elmúlt évek gyakorlata 
alapján várható, hogy ismét a 
nagyszínpad közül forog majd a 
világ.

– Igen, azon egész nap vál-
tozatos programokkal mutat-
koznak be a sportolóink. Az 
előző évek nagy sikerű fellépői 
újra eljönnek, de új egyesületek, 
új sportágak képviselői is fel-
lépnek. Ha netán lógna az eső 
lába, akkor irány a sátor, ahol az 
olimpiai kiállítás kap helyet. Ott 
találkozhatnak az érdeklődők 
kerületünk olimpikonjaival, él-
sportolóival.

– Ha már szóba került a sá-
tor. Nagy sikert aratott június-
ban és júliusban a Piac téren 
felállított futballvébé-sátor. Sze-
rephez jut-e most is a foci?

– Az egyesületeknek ez a 
szakosztálya is bemutatkozik, 
de másként is visszaidézzük a 
vébét. Bizonyára sokan emlé-
keznek a szakkommentátorok-
ra, akik egy-egy focilabdát írtak 

alá akkor. A sportízelítő a leg-
jobb alkalom lesz arra, hogy az 
általuk aláírt két lasztit és egy, a 
Honvéd-labdarúgók által aláírt 
mezt elárverezzünk jótékony-
sági célra.  Az árverés állását 
a Bp18sport Facebook-oldalon 
szeptember elejétől lehet követ-
ni.

póLósoK 
és ToMBoLA
– Lesz-e, aki a vízilabdát népsze-
rűsíti? Bár ezt nem is kell, mert 
a vízilabdások a népszerűségük 
csúcsán állnak, függetlenül az 
elvesztett döntőtől…

– Reményeink szerint eleget 
tesz a meghívásunknak a csapat 
egy-két meghatározó egyénisé-
ge.

– A sport a sikereken túl az 
egészség megőrzéséről is szól…

– Az egészséges életvitelre 
szakképzett életmód-tanácsadók 
adnak útmutatót, az egészségi 
állapotukról pedig a helyszínen 
elvégzett szűréseken kaphatnak 
képet az érdeklődők. De szur-
kolhatnak a szerencséjükért is 
a látogatók, mert a rendezvény 
szórólapján található számmal 
részt lehet venni a tombolán.

Amit „illiK” tUdni
Az idén szeptember 13-
án, szombaton 10-től 18 
óráig rendezik meg a 
sportízelítőt (iv. sport-
ízelítő 18 – minden, ami 
sport) a Bókay-kertben. 
Az önkormányzat által 
szervezett esemény 
fővédnöke lévai istván 
zoltán alpolgármester 
lesz.

sPortÍzelÍtő – 
negyedszer

A három hete tartó menete-
léstől, ahogy Hutvágner Ist-
ván fogalmazott, „nem került 
padlóra a csapat”. nem, mert 
bírják a terhelést a fiúk, s a 
pihenő sem volt olyan hosszú, 
hogy elfelejtsék a nehéz edzé-
seket. Azok már  a zsigereik-
ben vannak.

– engem is meglepett, hogy 
mennyire terhelhetők. ezt lát-
tam és látom az erőnléti, s ezt 
a futóedzéseken is. Igaz, ez 
utóbbiakért nem igazán lelke-
sednek, de tisztában vannak 
azzal, hogy enélkül nem lehet-
nek eredményesek, így zokszó 
nélkül csinálják. Persze nem 
is kedv kérdése ez… A hat és 
fél héten át tartó alapozással 
azt kell elérnünk, hogy ered-
ményesek legyünk a bajnoki 
szezonban.

A felkészülés három hely-
színen zajlik. A pestszentimrei 
nemes Fitnessben a súlyzók 
kerülnek elő. A Lőrinci sport-
csarnokban a labda a fősze-
replő, ám nem a megszokott 
módon. egyelőre a lábak ido-
mítják a lasztit, futballozik a 
csapat. A felkészülés harma-
dik helyszíne a csarnok mel-
letti műfüves pálya, ahol a fu-
tóedzéseket tartja soldos Péter 
erőnléti edző, aki Prágából 
költözött Lőrincre, egy ugrás-
nyira a sportcsarnoktól. ő is 
csak dicsérni tudta a srácokat.

– Meglepett, hogy milyen 
jó állapotban vannak. A ti-
tok nyitja persze egyszerű: 
fiatalok, sokan közülük még 
húszon inneniek, s ebben a 
korban szinte határtalanul 
terhelhetők. Az alapozás előtti 

pihenő többeknek még jót is 
tett. A kondijukat megőrizték, 
ezzel szemben kiéhezetten jöt-
tek vissza, s nagy kedvvel vég-
zik az edzéseket.

Ami a kedvet illeti, jól ér-
zékelhető volt ez azon a fo-
cimeccsen is, amelyet a csar-
nokban vívtak egymás ellen a 
játékosok. 

s arra a kérdésre, hogy mi-
lyen is az új PLeR, rövid volt a 
vezetőedző válasza:

– eltökélt brigád…
Az egyesület ügyvezető 

igazgatója, Kovács Milán biza-
kodva várja a rajtot.

– A tavalyi szezonban be-
bizonyította a csapat, hogy a 
PLeR-es fiataloknak van ke-
resnivalójuk az élvonalban. 
Tény, hogy nem volt könnyű 
évünk, de a játékosok helyt-
álltak, s a lehetőségeinkhez 
képest nagyon jó eredményt 
értek el. A többségi tulajdo-
nosunknak, egyben főtámo-
gatónknak, a kerületi önkor-
mányzatnak és a vezetőinek 
köszönhetően ezt a szakmai 
vonalat folytathatjuk az előt-
tünk álló szezonban is. Főleg 
PLeR-es nevelésű vagy PLeR-
es kötődésű játékosokkal vár-
juk a rajtot. elismert után-
pótlás-bázisunk játékosainak 
ebben az évben is lehetőséget 
adunk a bizonyításra a fel-
nőttek között. A vezetőedzői 
posztot továbbra is Hutvágner 
István tölti be, aki az elmúlt 
idényben a felnőtt csapatnál is 
bizonyított. A 8. helyezés iga-
zolta, hogy jó úton járunk, és 
jól működő dolgot kezdtünk 
el építeni. Célunk a biztos 
bennmaradás, sőt akár a kö-
zépmezőny elérése – mondta 
az ügyvezető igazgató.

meCCs meCCs 
Után
A Pler négy felké-
szülési mérkőzést vív 
augusztusban: 6-án 
a  dabas ellen a lőrin-
ci sportcsarnokban, 
12-én az eger ellen 
idegenben, 18-án újra 
a dabas ellen idegen-
ben, 22-én ismét az 
eger ellen, de hazai 
környezetben.

� szeptember második szombatján, 13-
án, ismét a sport lesz az egyeduralkodó 
az amúgy is „sportos” Bókay-kertben. 

Ezen a napon sorrendben negyedszer ren-
dezik meg a sportízelítőt, amely az elmúlt 
években ezreket vonzott a kertbe. Az előké-
születekről Baumann gizellát, a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának 
tanácsadóját kérdeztük.

a sportízelítőre évről évre több ezren látogatnak ki

olyAn ninCs is, Amit ne lehetne KiPróBálni ezen A nAPon

hirdetés

„eLTÖKéLT 
BRIgáD…”

 
Júliusban megkezdte a felkészülést a szeptember 
elején kezdődő bajnokságra a Pler-Budapest kézi-
labdacsapata. A felkészülés első szakaszában napi 
két edzést tart a vezetőedző, hutvágner istván, hogy 
aztán augusztus 6-tól már kézbe kerüljön a labda is. 
A szakvezetés edzőmérkőzésekkel kontrollálja majd, 
hol tart az együttes a Balatonfüred elleni szeptem-
ber 3-i találkozó előtt.

 

 

FUtBAlltornA 
A hAJléKtAlAnoKért.
Viadal elnevezéssel jóté-
konysági tornát rende-
zett július 11-én a Lőrinci 
sportcsarnokban az LMP 
az együtt-PM, a Jobbik if-
júsági tagozata, a liberálisok 
és az MsZP legsportosabb 
politikusainak részvételé-
vel. A jó hangulatú tornát a 
Jobbik csapata nyerte meg, 
miután a döntőben legyőzte 
az együtt-PM-et. A harma-
dik helyen az LMP végzett. 
A torna szervezője, az LMP 
politikusa, a párt kerületi 
polgármesterjelöltje, Kas-
sai Dániel elmondta, hogy 
a résztvevők ezúttal fizettek 
azért, hogy pályára léphes-
senek. Fejenként 2000 fo-
rinttal támogatták a Tiszta 
Forrás Alapítványt, amely a 
hajléktalanok gondjain pró-
bál enyhíteni. Az ily módon 
összegyűlt 74 ezer forint 
már megérkezett az alapít-
ványhoz, a legjobb célt szol-
gálva.

válogAss!
Az alábbi sportágak kínálják magukat az érdeklődők-
nek: aerobik, airsoft, asztalitenisz, atlétika, baseball, 
íjászat, kerékpár, kézilabda, korfball, kosárlabda, 
kutyás sportok, küzdősport és harcművészet (aikido, 
birkózás, szumó, karate, tékvandó, dzsúdó, wing 
tsun kung-fu), labdarúgás, nordic walking, rekreációs 
sportok (jóga, kangoo, pilates, zumba), öttusa, ritmikus 
gimnasztika, röplabda, sí, szinkronúszás, táncsport, 
tenisz, természetjárás, tollaslabda, triatlon, úszás, vízi-
labda, vívás, lábtenisz, hip-hop tánc, dance-aerobik. 
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20 Az egyetem és a modellpálya is fontos Aranyi Tímea számáraPoRtRé

� A legjobb nyolc 
közé jutott be a 
Magyarország szé-

pe-választáson Aranyi 
Tímea. A pestszentimrei 
illetőségű hölgy vég-
zős egyetemistaként 
pénzügyi-üzleti területre 
készül, de szívesen 
fogadja a modellpálya 
kihívásait is.

KeréKgyártó györgy  

Ismerős arcot fedezhettek fel 
a képernyőn azok az imreiek, 
akik érdeklődéssel figyelték a 
Magyarország Szépe verseny 
döntőjének közvetítését: a leg-
jobb nyolc közé jutott a kerü-
letrészben élő Aranyi Tímea is. 
Ha valakit esetleg váratlanul ért 
szereplésének híre, ne csodál-
kozzék: a fiatal lány a szüleit 
is csak a finálé előtt avatta be, 
hogy részt vesz a versenyben. 

Egy LÁNy ELINduL
– Egészen kicsi korom óta vonz 
a modellpálya. A kifutó nem 
annyira, de a fotózás nagyon 
érdekes számomra. Tulajdon-
képpen ez indított arra, hogy 
megméressem magam – mesélte 
Tímea, akinek a Magyarország 
Szépe nem az első versenye volt. 
– A középiskolát Pesterzsébeten, 
a Kossuth Lajos Gimnáziumban 
végeztem, a kerület hagyomá-
nyos Erzsébet-bálján indultam, 
ott nyertem első díjat. És ver-
senyeztem Budapesten kívül is: 
Tőserdőn kaptam különdíjat egy 
hasonló erőpróbán. 

KéT HóNAp ALATT
Az út Pestszentimréről vezetett 
Erzsébetre: Tímea nagymamája 
tősgyökeres imrei, szülei pedig 
kétéves korában költöztek a ke-
rületrészbe, ahol azóta is élnek. 
A lány a Szenczi Molnár Albert 
Református Általános Iskola di-
ákja volt, sokan talán éppen in-
nen ismerték fel őt a képernyőn. 
A középiskolát követően azon-
nal bejutott az Óbudai Egyetem 

gazdálkodás-menedzsment sza-
kára.

– A számok világa mindig 
vonzott, és fokozatosan alakult 
ki bennem az érdeklődés az üzle-

ti terület iránt. A bankszférában 
tudom magam elképzelni, esetleg 
pénzügyi-számviteli területen, de 
a logisztika is érdekel – mondta.

Tímea idén diplomázott. A 

nyár eleje tehát a tanulás, emel-
lett a versenyre készülés jegyé-
ben telt.

− Sok időt töltök azzal is, 
hogy munkahelyet találjak, így 

a nyaralás csak később jöhet. 
Egyébként tervezem, hogy to-
vábbtanulok a szakomon belül, 
mielőbb szeretnék doktorandusz 
fokozatot szerezni – mondta. 

EgyETEM 
és MűTErEM
Tímea tehát titokban, szülei és 
barátai tudta nélkül nevezett be 
a Magyarország szépe versenyre.

– A szüleimnek csak akkor 
árultam el, amikor már sikerült 
valamit elérnem: miután beju-
tottam a legjobb húszba – me-
sélte. 

A versenyre nagyon tudato-
san készült, de nem volt rá sok 
ideje.

– Két hónap alatt kellett fel-
készülnöm. Az ember ilyenkor 
természetesen fokozottan ügyel 
arra, hogy mit eszik, és szük-
ség volt a rendszeres edzésre is. 
Azt hiszem, büszke lehetek arra, 
hogy ennyi idő alatt a legjobb 
nyolc közé jutottam – mondta 
kérkedés nélkül.

Tímea azt is elárulta, hogy a 
részvétel a Magyarország szépe 
versenyen régi álma volt.

− egészen kicsi korom óta 
néztem ezeket a versenyeket, 
és vágytam arra, hogy a döntős 
közvetítésben én is ott állhassak 
a többiek között. érdekes, hogy 
maga az első hely, a győzelem 
nem is vonzott annyira, mint a 
légkör, a verseny hangulata, a 
találkozás a többiekkel. Boldog 
vagyok, hogy mindez valóra 
vált.

A fiatal lány modellként is 
szívesen vállalna feladatokat a 
jövőben.

− A tanulmányaim fontosak, 
mint mondtam, ezeket minden-
képp folytatni kívánom. Ugyan-
akkor öröm számomra, hogy a 
Magyarország szépe versenynek 
köszönhetően hívnak bennün-
ket különféle programokra, és 
ha modellként feladatot kapnék, 
szívesen vállalnám. 

„egészen kicsi 
korom óta néztem 
ezeket a versenye-
ket, és vágytam 
arra, hogy a döntős 
közvetítésben én is 
ott állhassak a töb-
biek között.”

a legszebbek között
 Pestszentimrei lány a Magyarország Szépe verseny döntőjében

aranyi tímea régi álma volt, hogy részt vegyen a magyarország szépe versenyen

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

 – Sára kedves, bajban vagyok. A 
köztünk lévő „néhány évnyi” kor-
különbségtől függetlenül is meg-
kérdezem: tegezhetem-e?

– Hát persze, nem magáz en-
gem senki.

– Mondják, az életben, így 
a sportban is, meg kell szokni a 
csalódást, a szomorúságot, mert 
ez is hozzátartozik ahhoz, hogy 
az ember felvértezze magát a 
megcsalatások ellen. Így gondo-
lod te is?

– Azt hiszem, így igaz. sőt 
most már biztosan tudom… 
szembe kellett néznem, ráadásul 
teljesen váratlanul, azzal, hogy 
elhagyott a párom, akivel sok 
szép közös sportélményünk és 
sikerünk volt, s akivel szép le-
hetett volna a sportkarrierünk. 

nem én akartam a párosunk 
szétválását, mi ketten jól meg-
voltunk Lacival.

– Az „okos” felnőttek sokszor 
döntenek úgy a gyerekek helyett, 
hogy meg sem kérdezik, hogy va-
jon akarják-e azt, amit ők. Vagy 
tévedek?

– úgy gondolom, s az egész 
ügy azt bizonyítja, hogy sajnos 
nem téved… Ami engem illet, 
nem kérdeztek meg, s azt hi-
szem, Lacit sem, bár az megle-
pett, hogy amikor legutóbb ta-
lálkoztunk egy versenyen, még 
csak nem is köszönt. Persze fájt, 
de hát semmit sem tehetek elle-
ne.

– Tényleg nem, de a tizenhá-
rom éveddel túl fiatal vagy ah-
hoz, hogy abbahagyd a táncot, 

a sportolást. Még kimondani is 
komikus.

– ezt nem is akartam, de lép-
ni kellett, persze anyu és apu se-
gítségével. Mert ha párt nem is, 
de csapatot kellett találnunk a 
kispesti egyesületem után.

– Hol találtál vigaszra, új 
sporttársakra, melyik egyesület-
ben száradhattak fel a könnyeid?

– nem itt a szomszédban, 
de nem baj, mert jól érzem ma-
gam gazdagréten.

– Ki a párod, kivel táncolsz?
– ezt többes számban kell 

mondani, mert a gazdagréti 
Rock and Magic se-ben nem 
párban táncolok, hanem egy ti-
zenöt fős lánycsapatban.

– No, a „jó szándékú” felnőt-
tek után egy leánycsapat… Min-
denki örült az érkezésednek?

– Remélem igen, legalábbis 
ezt látom. Olyan csodálatosan 
érzem magam a lányokkal, hogy 
boldogan és felszabadultan tu-
dok táncolni, hogy már nem is 
fáj annyira a páros felbomlása. 

Bár azért igyekszem nem gon-
dolni rá.

– Sára, egyébként hogyan le-
het ilyen táncos lábakra szert 
tenni?

– sokat kell gyakorolni, mert 

ne tessék azt gondolni, hogy 
mindig minden simán ment. 
Mondták mások is, éreztem én 
is, hogy „mellé ugráltam”, s nem 
a ritmusra. De aztán megtalál-
tam, amit biztosan köszönhetek 
az anyunak, aki szintén rokizott, 
meg az apunak, aki néptáncos 
volt. sőt a nagyi is rokizott.

– Jöjjünk le a táncparkettről… 
Nemrégiben adta át az önkor-
mányzat a Jó tanuló, jó sportoló 
elismeréseket, és te is a meghívot-
tak között voltál.

– Igen, mert a táncban a má-
sodik helyen végeztem.

– És mi van a „jó tanulással”?
– Köszönöm szépen, azzal 

sincs baj. A Kandó téri iskolába 
járok, s ha egy kicsit jobb lettem 
volna angolból és környezetből, 
akkor most azt mondhatnám, 
hogy csupa ötös. A félévben 
így volt, s a következő félévben 
megint így lesz. 

hirdetés

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

    Több mint 20 éve Pestszentimrén, Önökért!  
Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13 Mi Önre szabjuk szemüvegét!

Iskola kezdési szemüveg és kontaktlencse kipróbálási 
AKCIÓ diákoknak, pedagógusoknak,óvónőknek!
(a részletekről érdeklődjön üzletünkben!!)
Igazolvány kép készítést vállalunk!
Hagyományos és digitális fénykép kidolgoztatás 
Az egészséges szemekért!

TánCOLnI TUD, 
MOsOLyOgnI úJRA 
TAnUL BUJTOR sáRA

  
A tervek szerint már korábban megjelent volna cikk az akrobatikus rock and roll re-
ménységéről, a kerületben élő Bujtor sáráról, de nem is baj, hogy csak most… Az 
élete ugyanis nem éppen kellemes fordulatot vett időközben. Így aztán igencsak ak-
tuálisak e sorok erről a különleges szépségű, mégis szerény, okos és már most fel-
nőttesen nyilatkozó 13 éves lánykáról.


